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1 Inleiding 
Op 1 januari 2010 is het Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) in werking 
getreden. Dit stelsel vervangt het Programma Beheer dat vanaf 1 januari 2000 van kracht was. Het 
SNL bestaat uit twee subsidieverordeningen: de ‘Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 
provincie Utrecht’ (SVNL) en de ‘Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie 
Utrecht’ (SKNL), beiden vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht op 20 april 2009. De SVNL 
wordt gefaseerd ingevoerd. Dit houdt in dat per 1 januari 2010 de SKNL en het agrarische deel van de 
SVNL in werking zijn getreden. Het natuurdeel van de SVNL zal naar verwachting per 1 januari 2011 
ingaan.  
 
Ten behoeve van de uitvoering van de SNL stelt de provincie een natuurbeheerplan op. In een 
natuurbeheerplan begrenzen Gedeputeerde Staten gebieden waar subsidiëring van beheer van natuur, 
agrarische natuur en landschapselementen plaats kan vinden. Het natuurbeheerplan geeft ook aan waar 
kwaliteitsimpulsen voor natuur en landschap mogelijk zijn. Daarnaast beschrijft het natuurbeheerplan 
per (deel)gebied welke natuur- en landschapsdoelen van toepassing zijn en stelt het natuurbeheerplan 
zo nodig aanvullende eisen ten aanzien van het uitvoeren van bepaalde beheermaatregelen. Het eerste 
natuurbeheerplan is in 2009 opgesteld: het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2009. Dit plan was de 
opvolger van de natuur- en beheersgebiedsplannen die in het kader van de het aflopende 
subsidiestelsel Programma Beheer zijn opgesteld. 
Het natuurbeheerplan vormt een belangrijk instrument voor de realisering van het rijks- en provinciale 
natuur- en landschapsbeleid waaronder de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De 
EHS vormt een duurzaam en samenhangend netwerk van natuurgebieden. Daartoe worden nieuwe 
natuurgebieden ontwikkeld en wordt de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden veiliggesteld en 
eventueel verbeterd. Verder worden ecologische verbindingszones aangelegd om de uitwisseling van 
planten en dieren tussen de natuurgebieden te verbeteren. Het natuurbeheerplan geldt als 
toetsingskader voor subsidieaanvragen op basis van de genoemde subsidieverordeningen. 

1.1 Actualisatie van het natuurbeheerplan 2009 
Op 1 januari 2010 zijn de SKNL en het agrarische deel van de SVNL in werking getreden. Het 
onderdeel natuur van de SVNL treedt naar verwachting per 1 januari 2011 in werking. Om de 
regelingen en in het bijzonder het natuurdeel van de SVNL goed te kunnen uitvoeren, is een 
actualisatie van het natuurbeheerplan noodzakelijk. In het natuurbeheerplan 2009 waren nog niet alle 
onderdelen volledig uitgewerkt. Dit betreft voornamelijk de opname van landschapselementen en een 
uitwerking van de ambitiekaart. In dit natuurbeheerplan zijn de landschapselementen (onderdeel 
natuurbeheer) opgenomen en is een detailuitwerking van de ambitiekaart gemaakt. Daarnaast is ook de 
beheertypenkaart geactualiseerd en waar nodig gecorrigeerd. Het natuurbeheerplan 2011 is 
voornamelijk een update en correctie van het natuurbeheerplan 2009 om voor 2011 
natuurbeheersubsidies mogelijk te maken. Er is in dit plan daarom geen sprake van grote 
beleidswijzigingen. Ten behoeve van de uniformiteit hebben de provincies afgesproken dat de 
benaming van natuurbeheerplannen volgt uit het subsidiejaar vanaf welk het geldt. Daarom heeft dit 
natuurbeheerplan het jaartal 2011 in de naam en wordt het jaar 2010 overgeslagen. 

1.2 Status en doel van het natuurbeheerplan 
Het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 treedt na vaststelling door Gedeputeerde Staten in 
werking en vervangt daarmee het op 29 september 2009 vastgestelde Natuurbeheerplan provincie 
Utrecht 2009. Dit natuurbeheerplan maakt subsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en 
landschapsbeheer volgens de ‘Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht’ 
(SVNL) mogelijk. Tevens maakt dit natuurbeheerplan subsidies volgens de ‘Subsidieregeling 
kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht’ (SKNL) mogelijk. 
In dit natuurbeheerplan zijn agrarische beheersgebieden, de bestaande en nieuwe natuur, zoekgebieden 
voor nieuwe natuur en zoekgebieden voor ecologische verbindingszones begrensd. Voor de nieuwe 
natuur en de zoekgebieden worden daarmee de mogelijkheden voor grondaankopen ten behoeve van 
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natuur en voor functieverandering van agrarisch gebruik naar (particuliere) natuur geboden. Bureau 
Beheer Landbouwgronden (BBL) heeft een koopplicht binnen de als nieuwe natuur begrensde 
natuurgebieden indien de gronden worden aangeboden aan BBL. In dat geval dient BBL de grond 
tegen agrarische waarde te verwerven. Deze koopplicht is een verwervingsplicht voor BBL, maar geen 
plicht voor de grondeigenaar om de grond te koop aan te bieden. 
Subsidies worden op vrijwillige basis aangevraagd. Dit betekent dat agrariërs en particuliere 
beheerders zelf de keuze maken of ze al dan niet gebruik maken van de mogelijkheden om deel te 
nemen aan natuurbeheer of om de grond aan de overheid te verkopen. Het natuurbeheerplan bevat als 
zodanig dus geen bindende richtlijnen voor de burger. Er is geen sprake van aantasting van 
eigendoms- en gebruiksrechten. 
 
Het natuurbeheerplan heeft geen planologische consequenties of consequenties voor 
bestemmingsplannen. De begrenzing van natuurgebieden heeft geen consequenties voor de uit een 
vigerend bestemmingsplan voortvloeiende bestaande gebruiksmogelijkheden van begrensde gronden 
en ook niet voor daarnaast gelegen gronden. De gebruiksmogelijkheden van een perceel met een 
agrarische bestemming worden uitsluitend bepaald door het vigerende bestemmingsplan. Een 
natuurbeheerplan heeft dus geen enkele invloed op bestaande gebruiksmogelijkheden. Het 
natuurbeheerplan en het bestemmingsplan zijn verschillende toetsingskaders waarbinnen de betrokken 
bestuursorganen een eigen bevoegdheid tot belangenafweging toekomt. De Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is als onderdeel van de groene contour op 13 december 2004 door Provinciale 
Staten van Utrecht vastgesteld in het Streekplan 2005-2015 en in 2009 overgenomen in de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening. In de Structuurvisie en de 
Verordening worden de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen voor de EHS geregeld. Met de 
vaststelling van dit natuurbeheerplan wordt de EHS niet vastgesteld of gewijzigd.  

1.3 Gevolgde werkwijze, procedure en inspraak 

1.3.1 Werkwijze bij het natuurbeheerplan 2011  
In de provincie Utrecht vinden beleids- en uitvoeringsprocessen plaats die op een later moment in het 
natuurbeheerplan moeten worden verwerkt. Dit betreft onder andere de vaststelling van Natura 2000-
beheerplannen en de resultaten van nu nog lopende AVP-gebiedsprocessen zoals in De Venen. Ook 
nog niet begrensde hectares nieuwe natuur voortkomend uit afspraken tussen rijk en provincie over 
onder andere robuuste verbindingszones zullen in de komende jaren in het natuurbeheerplan worden 
begrensd. Deze zaken zijn echter in dit natuurbeheerplan niet vooruitlopend op besluitvorming of 
gebiedsprocessen verwerkt. Inhoudelijk zijn er in het natuurbeheerplan alleen de hieronder genoemde 
zaken veranderd ten opzichte van het natuurbeheerplan 2009. 
 
Begrenzing van 55 hectare nieuwe natuur in de Gelderse Vallei 
In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2009 en in het voorgaande Natuurgebiedsplan Gelderse 
Vallei, herziening 2007, stond een gedeelte gearceerd opgenomen als 'niet begrensd'. Het betreft 55 ha 
behorende bij de robuuste ecologische verbinding Veluwe-Heuvelrug. Over deze 55 ha is in 2007 in 
het gebied de afspraak gemaakt om de begrenzing eerst nog uit te stellen ten behoeve van verdere 
afstemming. De SVGV heeft de provincie geadviseerd deze 55 ha bij de actualisatie van het 
natuurbeheerplan op te nemen. De in dit natuurbeheerplan 2011 opgenomen begrenzing is conform het 
ontwerp-natuurgebiedsplan Gelderse vallei, herziening 2007 (zie ook § 4.3.2). 
 
Actualisering beheertypenkaart 
Om subsidies op basis van de SVNL op de juiste wijze en de juiste plaats te verstrekken, is een 
correcte beheertypenkaart noodzakelijk. Er is in 2009 vooral veel aandacht besteed aan het goed in 
kaart brengen van het agrarische natuurbeheer, omdat dat deel op 1 januari 2010 in werking trad. De 
beheertypenkaart die in 2009 is vastgesteld, bevatte voor het natuurdeel nog enkele onjuistheden. 
Omdat de invoering van het natuurgedeelte van de SVNL was uitgesteld tot 1 januari 2011 was er nu 
extra tijd om de beheertypenkaart verder uit te werken. De afgelopen winter is daarom vooral aandacht 
besteed aan het natuurgedeelte. Particulieren en landgoedeigenaren zijn betrokken bij dit proces door 
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ze uit te nodigen om wijzigingsverzoeken aan de provincie door te geven. Tevens hebben de 
terreinbeherende organisaties correcties voor hun terreinen aangeleverd. Ook zijn er voor de agrarische 
natuur wijzigingsverzoeken van de beheertypenkaart aangeleverd. De reacties zijn beoordeeld op 
juistheid en er is afgewogen of deze binnen het beleid van de provincie passen. Dit heeft bij het 
onderdeel natuur tot wijzigingen op de beheertypenkaart geleid.  
 
Opname van landschapselementen 
In het Natuurbeheerplan 2009 waren landschapselementen enkel als zoekgebied opgenomen. De 
provincies hebben in het Interprovinciale Overleg (IPO) afgesproken dat de landschapselementen voor 
het onderdeel natuur individueel in het natuurbeheerplan 2011 zullen worden opgenomen. Hierdoor 
vervalt het landschapszoekgebied in natuurbeheergebieden. Daar kunnen de landschapselementen dus 
alleen nog één op één op de kaart staan. Voor het agrarische beheergebied blijft het zoekgebied wel 
bestaan. Aanvragers kunnen daar volgens de reeds opgestelde aanvraagprocedure zelf intekenen waar 
een landschapselement ligt en er subsidie voor aanvragen (voor zover opengesteld). In § 5.2.3 wordt 
dit nader toegelicht. 
De kaart met landschapselementen is nog in opbouw. Het uitgangspunt bij de opname van het 
landschapsbeheer is dat die elementen die gesubsidieerd worden op de kaart komen te staan. Wij 
hebben ervoor gekozen om in het natuurbeheerplan 2011 als volgt om te gaan met de 
landschapselementen op kaart: 

• Landschapselementen buiten de bestaande en nieuwe natuurgebieden staan niet afzonderlijk 
op kaart. Hier geldt dat het op kaart 5 opgenomen gebied zoekgebied is voor 
landschapselementen. 

• Landschapselementen binnen bestaande en nieuwe natuurgebieden waarvoor al een contract is 
afgesloten via de provinciale subsidieregelingen natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer staan 
afzonderlijk op de kaart. Hiermee is de continuering van de subsidie voor deze elementen voor 
de komende jaren veiliggesteld. 

• De landschapselementen die de terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en Het Utrechts Landschap) in hun systemen hebben staan, staan allemaal 
op kaart. Dit zien wij als eerste stap in de opbouw van een complete provinciale kaart met 
landschapselementen. Aan de terreinbeherende organisaties hebben wij de voorwaarde gesteld 
dat zij geen subsidie aanvragen voor landschapselementen waarvoor nog geen contract is 
afgesloten. 

• Landschapselementen van particulieren, waarvoor nog geen contract is afgesloten, staan nog 
niet op kaart. 

De keuze voor dit laatste punt hebben wij gemaakt uit praktische overwegingen. Wij kiezen ervoor om 
de landschapskaart in een volgende stap gestructureerd verder op te bouwen met gegevens van 
particulieren. 
 
Nadere invulling van de ambitiekaart 
In het natuurbeheerplan 2009 was de ambitiekaart nog niet uitgewerkt conform de afspraken die de 
provincies hierover hebben gemaakt. Op de ambitiekaart werden de beheertypen (natuurdoelen) net als 
in de oude natuurgebiedsplannen geclusterd per deelgebied weergegeven. Per deelgebied is daarbij een 
verdeling van de gewenste beheertypen in hectares gegeven. In dit natuurbeheerplan is de ambitiekaart 
waar mogelijk op terreinniveau ingevuld, net als bij de beheertypenkaart het geval is. Per terrein of 
locatie is zoveel mogelijk één beheertype toegekend. Bij de herziening van de ambitiekaart is 
uitgegaan van de ambitiekaart 2009; er wordt dus geen nieuw beleid geïntroduceerd. De invulling en 
werking van de ambitiekaart wordt nader toegelicht in § 6.1. 

1.3.2 Procedure en inspraak 
Vaststelling van het natuurbeheerplan door Gedeputeerde Staten van Utrecht vindt plaats op basis van 
de SVNL en de SKNL. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de procedure die in Afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht wordt geregeld, toe te passen. Voordat de vaststellingsprocedure werd 
gestart, zijn beheersorganisaties en andere belangenorganisaties die belangen vertegenwoordigen 
betrokken in het proces van het opstellen van het natuurbeheerplan. Ook zijn particuliere 
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natuurbeheerders in de gelegenheid gesteld om in het voortraject hun wensen ten aanzien van het 
natuurbeheerplan kenbaar te maken. Bij het vaststellen van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 
zijn de volgende formele procedurestappen doorlopen: 
1. Ontwerpbesluit: Gedeputeerde Staten hebben op 27 april 2010 besloten om het Ontwerp-

natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 ter inzage te leggen. 
2. Terinzagelegging: Het ontwerp-natuurbeheerplan heeft zes weken ter inzage gelegen. De periode 

waarin de stukken ter inzage hebben gelegen, is in huis-aan-huisbladen en op de provinciale 
website aangekondigd. Gedurende deze periode heeft eenieder de mogelijkheid gehad om zijn of 
haar zienswijze op het ontwerpplan kenbaar te maken. 

3. Inspraaknota: Er zijn op het ontwerp-natuurbeheerplan 37 zienswijzen ingediend. Drie zienswijzen 
hebben wij niet in behandeling kunnen nemen vanwege een niet toegestane termijnoverschrijding. 
De zienswijzen zijn gebundeld en beantwoord in een inspraaknota. Naar aanleiding van de 
beantwoording van de zienswijzen zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het natuurbeheerplan. 

4. Vaststellen van het natuurbeheerplan: Gedeputeerde Staten hebben vervolgens op 14 september 
2010 het gewijzigde Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 samen met de inspraaknota 
vastgesteld. Na de bekendmaking van dit besluit ligt het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 
nog zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen deze periode beroep aantekenen bij de 
Rechtbank Utrecht. 

1.4 Wijzigingsprocedure voor het natuurbeheerplan 
De systematiek van beheertypenkaart en ambitiekaart maakt het noodzakelijk dat het 
natuurbeheerplan regelmatig wordt geactualiseerd. De onderstaande wijzigingsprocedure maakt het 
mogelijk om met beheerders wensen en behoeften af te stemmen voordat het natuurbeheerplan 
wordt vastgesteld of ter inzage wordt gelegd. De procedure is als volgt: 
1. Voor 1 januari maken beheerders of andere belanghebbenden kenbaar dat wijzigingen in het 

natuurbeheerplan gewenst zijn, bijvoorbeeld in begrenzingen voor nieuwe natuur of op de 
beheertypen- en ambitiekaart. 

2. Vervolgens vindt er overleg plaats tussen de aanvrager en de provincie over haalbaarheid van 
de wens. Zo nodig vindt daarbij overleg plaats met bijvoorbeeld beheerders, AVP-
gebiedscommissies of landinrichtingscommissies. 

3. Gedeputeerde Staten besluiten medio april of het natuurbeheerplan volgens de in Afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht beschreven procedure ter inzage wordt gelegd of direct 
wordt vastgesteld. 

4. Indien de procedure voor terinzagelegging is gevolgd, wordt het natuurbeheerplan na 
verwerking van eventuele zienswijzen in augustus of september definitief vastgesteld. 

1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 van dit plan beschrijft het bestaande Europese beleid, Rijksbeleid en provinciale beleid. 
In hoofdstuk 3 wordt de Index Natuur en Landschap uitgelegd. 
In hoofdstuk 4 worden de natuurbegrenzingen in de provincie Utrecht beschreven. 
In hoofdstuk 5 worden de subsidiemogelijkheden voor natuur- en landschapsbeheer en de 
beheertypenkaart besproken. 
In hoofdstuk 6 worden de subsidiemogelijkheden van de kwaliteitsimpuls, inclusief 
functieverandering en aankoopplicht, en de ambitiekaart besproken. 
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2 Beleidskader 
Het natuurbeheerplan is gebaseerd op de huidige ecologische inzichten. Het plan is afgestemd op het 
natuur- en landschapsbeleid van de diverse overheden (Europese Unie, rijk en provincie) en met het 
vigerende integrale beleid in het landelijke gebied voor water, milieu en ruimtelijke ordening.  

2.1  Rijksbeleid en Europees beleid 
Het doel van het natuur- en landschapsbeheer is het behoud en de verbetering van de natuur- en 
landschapskwaliteit. Een belangrijke partner voor de provincie in het realiseren van het natuurbeleid is 
de rijksoverheid. Richtinggevend voor het nationale natuurbeleid zijn de internationale doelstellingen 
van het Biodiversiteitsverdrag, de Millennium Development Goals en het beleid van de Europese 
Unie. Het kabinet zet zich in om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en bij te dragen 
aan de millenniumdoelen per 2010. Het wil er tevens voor zorgen dat er in 2020 duurzame condities 
zijn voor het voortbestaan van alle soorten en populaties die in 1982 van nature in Nederland 
voorkwamen.  
 
Onderdeel van het natuurbeleid vormen ook de inspanningen voor de verbetering van milieu en 
platteland door middel van agrarisch natuurbeheer. Nederland maakt daarbij gebruik van de doelen die 
in het Europese Plattelandsontwikkelingprogramma (POP2) zijn opgenomen. Een doel is het verhogen 
van duurzaam gebruik van landbouwgrond. Beheerders van landbouwgrond worden gestimuleerd om 
hun land zodanig te beheren dat natuur, milieu, landschap en klimaat er baat bij hebben. 
 
Nota Ruimte en EHS 
Belangrijk instrument voor de realisatie van de biodiversiteitdoelstellingen is de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden, agrarische 
beheergebieden en verbindingszones. Hierbinnen kan de uitwisseling van soorten optimaal 
plaatsvinden en wordt de biodiversiteit verbeterd. De landelijke doelstellingen voor de EHS zijn 
verder uitgewerkt in het Natuurbeleidsplan (2000), de Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur 
(2000) en in de Nota Ruimte (2004).  
 
Elke provincie heeft van het rijk een taakstelling meegekregen om voor 2018 een hoeveelheid nieuwe 
natuur te realiseren en de huidige natuur te behouden. Om de doelstellingen te kunnen bereiken 
worden natuurgebieden veiliggesteld door middel van wetgeving, verwerving, inrichting en beheer en 
worden sommige landbouwgronden natuurvriendelijk beheerd. De EHS bestaat uit bestaande 
natuurgebieden (zoals duinen, heiden, bossen, landgoederen), nieuwe natuur op landbouwgrond en 
agrarische gebieden die zodanig beheerd worden dat er natuurwaarden zijn alsmede ecologische 
verbindingszones. 
In de rijksnota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ is beleid uitgewerkt voor versterking van de 
Ecologische Hoofdstructuur met zeven ‘robuuste ecologische verbindingen’. Robuuste ecologische 
verbindingen zijn extra brede ecologische verbindingszones die grote natuurkernen aan elkaar 
koppelen. Gewone ecologische verbindingszones blijken voor verschillende soorten effectief te zijn. 
Voor een grote groep soorten is echter meer nodig dan enkel een verbinding op locaal niveau. Het gaat 
hierbij vooral om soorten die minder mobiel zijn. Voor deze soorten zou een verbinding tussen twee 
leefgebieden ook zelf als een leefgebied moeten functioneren. Daarnaast zijn er soorten die wel mobiel 
zijn, maar die behoefte hebben aan grote stapstenen, die als rustgebied kunnen functioneren. Om de 
biodiversiteit in Nederland te behouden is het dus noodzakelijk om verbindingen te realiseren die 
leefgebieden met elkaar verbinden: robuuste verbindingszones. Drie robuuste verbindingen verlopen 
voor een deel door Utrecht: 
1. Veluwe - Utrechtse Heuvelrug 
2. Natte As (Groene Ruggengraat) 
3. Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 
Het Rijk heeft verder in de Nota Ruimte de Nationale Landschappen aangewezen en de 
kernkwaliteiten beschreven. Nationale Landschappen zijn Nederlandse landschappen die 
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internationaal zeldzaam of uniek zijn en kenmerkend voor de manier waarop het landschap is ontstaan, 
cultuur en natuur zijn onlosmakelijk met deze gebieden verbonden. Het uitgangspunt is: behoud door 
ontwikkeling. Dat betekent dat de bijzondere kwaliteiten van het landschap moeten worden behouden 
en tegelijkertijd blijven noodzakelijke ontwikkelingen mogelijk en zelfs gewenst. (het 'ja, mits'-
principe). De provincies maken voor elk Nationaal Landschap een uitvoeringsprogramma, waarin staat 
beschreven hoe een gebied wordt ontwikkeld en welke projecten daaraan bijdragen. 
 
Natuurbeschermingswet en Natura 2000 
In 1967 is in Nederland de eerste Natuurbeschermingswet in werking getreden. Deze wet maakte het 
mogelijk om natuurgebieden en soorten te beschermen. In 1998 is de Natuurbeschermingswet 
gewijzigd en sindsdien alleen gericht op gebiedsbescherming. De eerdere wet voldeed niet meer aan 
de internationale verdragen en Europese verordeningen. 
De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005 opnieuw gewijzigd. Sindsdien zijn de 
bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet 
verwerkt. Op grond van de Natuurbeschermingswet worden drie typen gebieden aangewezen: 
1. Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 
2. Beschermde Natuurmonumenten; 
3. Wetlands volgens het verdrag van Ramsar. 
Het merendeel van de gebieden uit de Natuurbeschermingswet maakt deel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur. 
 
Natura 2000 is een Europees netwerk van waardevolle, te beschermen natuurgebieden die zijn 
aangewezen onder de Vogel- en/of Habitatrichtlijn. Doel is de achteruitgang van de biodiversiteit een 
halt toe te roepen. Nederland kent 162 voorlopig begrensde Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er 
9 (gedeeltelijk) in de provincie Utrecht. Voor elk gebied wordt vastgesteld welke flora- en faunadoelen 
of -soorten in een gebied behouden moeten blijven of ontwikkeld moeten worden. Voor deze gebieden 
moet daartoe een zes jaar geldend beheerplan opgesteld worden waarin staat welke maatregelen er in 
die periode genomen moeten worden om de doelen te behalen. Ook geeft het beheerplan aan welke 
huidige activiteiten in en rondom het gebied (‘bestaand gebruik’) zonder meer kunnen worden 
voortgezet, als deze niet schadelijk zijn voor de doelen. Tussen het ministerie van LNV en de 
provincies is afgesproken dat er eerst conceptbeheersplannen worden opgesteld alvorens het ministerie 
van LNV tot een definitieve vaststelling komt. De beheerplannen voor Natura 2000 dienen wettelijk 
drie jaar na het definitieve aanwijzingsbesluit van het ministerie van LNV gereed te zijn. De 
verwachting is dat dit eerder gebeurt, vermoedelijk in 2011. De vastgestelde beheerplannen voor 
Natura 2000-gebieden kunnen aanleiding zijn om het natuurbeheerplan aan te passen voor wat betreft 
de beheertypenkaart (te voeren beheer) of de ambitiekaart (opname van doelen in het natuurbeheerplan 
conform de vastgestelde beheerplannen voor Natura 2000). 
 
Agenda Vitaal Platteland en ILG 
Het rijk heeft zijn beleid voor het landelijke gebied vastgelegd in één integraal beleidskader: Agenda 
voor een Vitaal Platteland (AVP). De AVP bevat de visie op een leefbaar, vitaal en duurzaam 
platteland met opgaven voor economische, ecologische en sociaal-culturele aspecten van het 
plattelend. De beleidsopgaven die hieruit voortvloeien staan in het Meerjarenprogramma Vitaal 
Platteland (MJP), een uitvoeringsprogramma voor de uitvoering van de nationale doelen. Met het 
uitbrengen van deze agenda met bijbehorend meerjarenprogramma wordt minder beleid en meer 
samenhang en uitvoering op gebiedsniveau beoogd. De regierol van de provincies is daarbij versterkt.  
 
Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inrichting Landelijke Gebied (WILG) van kracht. Met de invoering van 
de WILG is een groot aantal subsidieregelingen in één keer vervangen door één regeling. Daartoe 
dient het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Alle gebiedsgerichte rijksdoelen uit het 
Meerjarenprogramma Vitaal Platteland worden via het ILG uitgevoerd. In het ILG zijn financiële 
middelen voor natuur (waaronder de ecologische hoofdstructuur), recreatie (onder meer recreatie om 
de stad), landschap, landbouw, milieu (bodemsanering), en de reconstructie van zandgebieden 
opgenomen. 
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Het Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer wordt in het kader van het ILG onder 
verantwoordelijkheid van de provincies uitgevoerd. Dit was tot 2009 bij het Programma Beheer ook 
het geval. De gebiedsgerichte benadering van het ILG is gericht op een brede inzet van middelen met 
mogelijkheden voor maatwerk. Deze benadering komt ook in het nieuwe subsidiestelsel terug in de 
vorm van de kwaliteitsimpuls (zie hoofdstuk 5). 
 
De Provincie Utrecht is verdeeld in zeven AVP-gebieden. Elk gebied heeft een 
samenwerkingsverband van gemeenten, waterschappen en diverse organisaties, een eigen 
gebiedsprogramma en programmabureau. De programmabureaus zorgen ervoor dat er 
uitvoeringsprojecten worden opgezet en uitgevoerd. Elk AVP-gebied heeft samen met de provincie 
Utrecht zogenoemde gebiedsprogramma’s opgesteld. In deze gebiedsprogramma’s staat de inrichting 
van het landelijke gebied op hoofdlijnen weergegeven. Daarnaast is in sommige gebieden nadere 
invulling van de realisatie van doelen gegeven in gebiedsgerichte programma’s als 
landinrichtingsplannen en het Reconstructieplan Gelderse Vallei. Via de gebiedsprogramma’s en de 
andere plannen wordt onder andere een invulling gegeven aan het natuurbeleid. Dit natuurbeheerplan 
is een belangrijk instrument voor de uitvoering van de gebiedsprogramma’s: de subsidies voor beheer, 
inrichting en verwerving van natuur worden voor een belangrijk deel ingevuld en begrensd in dit 
natuurbeheerplan. Doelen uit het natuurbeheerplan zijn daarom opgenomen in de gebiedsprogramma’s 
en uitwerkingen van gebiedsprocessen vinden hun weerslag in dit natuurbeheerplan. 

2.2 Provinciaal beleid 
Beleidsplan Natuur en Landschap Provincie Utrecht (BNLU, 1992) 
Het plan geeft een samenhangende visie op natuur en landschap en beschrijft de doelstellingen van het 
provinciale natuur- en landschapsbeleid. Het ontwikkelen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
in de provincie Utrecht is daarbij de belangrijkste doelstelling. De EHS is voor het eerst in het BNLU 
gepresenteerd. 
 
Werkdocument Ecologische Verbindingszones (1993) 
Het Werkdocument geeft voor de provincie Utrecht de uit te werken ecologische verbindingszones 
aan. Daarbij wordt de doelstelling per ecologische verbindingszone beschreven en er worden 
voorstellen voor de inrichting gedaan. Concretisering vindt plaats via het opstellen van streefbeelden 
voor de inrichting en uitwerkingsplannen voor deelgebieden.  
 
Plan Veiligstelling Gebieden Ecologische hoofdstructuur (PVG, 1996) 
Het plan geeft een nadere uitwerking van de wijze waarop de provincie Utrecht de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) wil realiseren. Het PVG vormde de basis van de natuurgebiedsplannen en werkt 
daarmee ook door in het natuurbeheerplan. Het is het toetsingskader voor het aankoopbeleid. In het 
PVG heeft de provincie de mogelijkheid van particulier natuurbeheer geïntroduceerd. 
 
Utrechtse Natuurdoeltypen (UNATs, 2001) 
Om meer eenduidigheid te verkrijgen in de natuurdoelstelling van rijk, provincie en terreinbeheerders, 
is het stelsel van natuurdoeltypen ontwikkeld. Door de provincies zijn deze landelijke natuurdoeltypen 
verfijnd en op kaart gezet. In Utrecht werden deze aangeduid als UNATs, Utrechtse Natuurdoeltypen. 
Met de invoering van de Index Natuur en Landschap zijn de UNATs voor het natuurbeheerplan 
vervallen en omgezet naar de beheertypen (zie § 3.1). 
 
Streekplan 2005-2015 (2004) 
Provinciale Staten hebben op 13 december 2004 het Streekplan 2005-2015 vastgesteld. Het Streekplan 
geeft inzicht in het ruimtelijke beleid van de Provincie Utrecht tot 2015. In dit Streekplan is ook de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) als onderdel van de groene contour vastgesteld. In het streekplan 
worden ook alle daarmee samenhangende ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen geregeld. Nieuwe 
plannen, projecten of handelingen binnen en in de nabijheid van de groene contour die significant 
negatieve gevolgen hebben voor de te behouden waarden en kenmerken, zijn niet toegestaan, tenzij er 
geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang (het ‘nee, tenzij’ 
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principe). Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 is 
het streekplan van rechtswege aangemerkt als structuurvisie. De groene contour is daarbij niet 
gewijzigd. Inmiddels is het Streekplan in 2009 beleidsneutraal omgezet in de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie en de Provinciaal Ruimtelijke Verordening. 
 
Notitie stimuleren particulier en agrarisch natuurbeheer (2005) 
Particulier natuurbeheer is een belangrijk middel voor de realisatie van de EHS. Zowel het rijk als de 
provincie heeft de uitdrukkelijke wens dat een groter deel van de EHS dan voorheen wordt 
gerealiseerd via particulier natuurbeheer. In de notitie stimuleren particulier en agrarisch natuurbeheer 
worden voorstellen gedaan om particulier en agrarisch natuurbeheer te stimuleren, gericht op het 
behalen van de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen van de EHS. 
 
Omslag minder verwerving naar meer particulier beheer (2005) 
In deze notitie heeft de provincie aangegeven op welke wijze zij invulling geeft aan het beleid om een 
groter aandeel van de nieuwe natuur in de EHS te realiseren via particulier natuurbeheer. In deze 
notitie worden twee realisatiestrategieën onderscheiden: een beheersstrategie en een 
verwervingsstrategie. Uitgangspunt daarbij is dat in alle begrensde natuurgebieden verwerving (op 
basis van de aankoopplicht) en particulier natuurbeheer mogelijk blijven. In § 6.3 wordt verder 
ingegaan op deze notitie. 
 
Het provinciale waterbeleid en verdrogingsbestrijding (1999 en 2008) 
Bij het vaststellen van de natuurdoelen in de natuurgebiedsplannen is expliciet rekening gehouden met 
het waterpeil, de waterkwaliteit en de gewenste grondwaterstanden. Deze natuurdoelen zijn 
overgenomen (vertaald) in dit natuurbeheerplan. De begrensde natuurgebieden (bestaand en nieuw) en 
de daarbij behorende natuurdoelen, de huidige beheertypen, komen daarom grotendeels overeen met 
de mogelijkheden en potenties van het waterbeheer. Waterschappen, hoogheemraadschappen en de 
provincie Utrecht formuleren via watervisies, deelstroomgebiedsvisies en het waterhuishoudingsplan 
het gewenste waterbeleid. Indien vanwege de waterhuishouding de natuurdoelen niet gerealiseerd 
kunnen worden, is het waterschap of hoogheemraadschap daarvoor niet verantwoordelijk. 
Veel natuurterreinen zijn “verdroogd”: te lage grondwaterstanden, te weinig kwel of een slechte 
waterkwaliteit door de inlaat van gebiedsvreemd water. Om maatregelen te stimuleren die voor een 
goede waterhuishouding van de natuurterreinen zorgen is het Plan van Aanpak Verdrogingbestrijding 
(1999) opgesteld. Hierin zijn een aantal gebieden aangewezen om de verdroging regionaal aan te 
pakken. Het blijkt moeilijk om de aandacht te verdelen over de talloze verdroogde natuurgebieden. 
Daarom richt de aandacht zich de komende jaren vooral op de “TOP-gebieden”. De TOP-gebieden 
zijn de twaalf belangrijkste verdroogde natuurgebieden in de provincie Utrecht. In het Convenant 
Verdrogingsbestrijding in TOP-gebieden: een nieuwe impuls, Provincie Utrecht (2008) staat hoe de 
betrokken partijen gedurende vijf jaar werken om de verdroging van natuur tegen te gaan. 
Ook op lokaal niveau kan per natuurgebied de verdroging in beperkte mate worden aangepakt. Deze 
natuurterreinen kunnen in aanmerking komen voor de kwaliteitsimpuls (zie § 6.2) waarmee onder 
meer de waterhuishouding kan worden verbeterd. 
 
Landschapsvisie (2002) en Landschap in Ontwikkeling (LIO 2007) 
In de landschapsvisie wordt de ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie, die is geïntroduceerd in de 
Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening en het Tweede Structuurschema Groene Ruimte, voor 
Utrecht uitgewerkt. De landschapsvisie geeft de ambitie aan voor landschap en vanuit die ambitie 
worden verschillende sectorale opgaven uitgewerkt tot een samenhangend ruimtelijk beeld, waarin de 
kwaliteit van het landschap optimaal wordt versterkt. Het jaar 2030 dient als tijdshorizon voor deze 
landschapsvisie. Deze visie diende tevens als bouwsteen voor het Streekplan 2005-2015. De 
doelstellingen en het uitvoeringskader voor het landschap zijn verder uitgewerkt in Landschap in 
Ontwikkeling (LIO) in 2007. De SNL maakt subsidies voor het beheer van landschapselementen 
mogelijk (zie § 5.2.3). In de komende tijd zal het Utrechtse beleid voor het beheer van 
landschapselementen nader worden ingevuld. Samen met de uitvoeringsprogramma’s voor de 
Nationale Landschappen zal dit in de loop der tijd tot veranderingen en detaillering van het 
natuurbeheerplan leiden. 
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Leefgebiedenbenadering (2007) 
Aanvullend op het ecosysteemgerichte natuurbeleid werd door zowel rijk als provincie op soorten 
gericht beleid gevoerd. Na een evaluatie van het soortenbeleid van 2000-2004 is in opdracht van de 
minister van LNV een nieuwe benadering voor soortenbeleid uitgewerkt, de leefgebiedenbenadering 
(De leefgebiedenbenadering - Een nieuwe Beleidsstrategie voor Soorten, 2007). Dit is een aanpak om 
de internationale afspraken voor het behoud van biodiversiteit na te komen. Maatregelen zijn niet meer 
specifiek gericht op één soort, zoals bij de soortbeschermingsplannen het geval was, maar op 
leefgebieden en groepen van soorten. De leefgebiedenbenadering kan bijvoorbeeld worden toegepast 
bij de inrichting van de in dit natuurbeheerplan opgenomen nieuwe natuur (de kwaliteitsimpuls) of 
ecologische verbindingszones. De verdere implementatie van de leefgebiedenbenadering door de 
provincie kan in toekomst leiden tot aanpassingen van het natuurbeheerplan indien er bijvoorbeeld in 
de vorm van regionaal maatwerk beheertypen in de Index Natuur en Landschap worden opgenomen. 
 
Agenda Natuur (2007) 
De Agenda Natuur zal de komende jaren fungeren als routekaart voor de verdere uitvoering van het 
vastgestelde natuurbeleid en vormt daarmee een beleidsmatige onderlegger van de Agenda Vitaal 
Platteland van de provincie Utrecht. In de Agenda Natuur heeft de provincie een analyse gemaakt van 
de voortgang van de realisatie van de provinciale natuurdoelstellingen. De Agenda Natuur bevat 
concrete aanbevelingen op hoofdlijnen voor de aanpak van het natuurbeleid en beschrijft verder de 
doelen, aanpak, resultaten en ontwikkelingen in het natuurbeleid. De routekaart geeft de belangrijkste 
ambities en beleidsaccenten voor de komende jaren aan. Het natuurbeheerplan wordt een belangrijk 
instrument voor de uitvoering van de routekaart: het is een sturingsinstrument voor de inzet van de 
subsidies van het SNL en zal in toekomst ook instrumenten voor monitoring en kwaliteitswaardering 
van natuur gaan bevatten. 
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3. Werkwijze Natuurbeheerplan 

3.1 De Index Natuur en Landschap 
De basis voor het natuurbeheerplan vormt de Index Natuur en Landschap. Dit is een uniforme 
“natuurtaal” die in gemeenschappelijk overleg tussen beheerders en de overheid (Interprovinciaal 
Overleg en het ministerie van LNV) tot stand is gekomen. De Index Natuur en Landschap bestaat uit 
de onderdelen natuur, agrarische natuur en landschapselementen. In de Index worden verder drie 
niveaus onderscheiden: natuurtypen voor de sturing op natuur en natuurkwaliteit, beheertypen voor de 
begrenzing op kaart en de subsidieverlening en beheervoorschriften als instrument om de doelen te 
bereiken. 
 
De natuurtypen zijn bedoeld als sturingsinstrument op landelijk niveau en worden gebruikt om 
afspraken tussen rijk en provincies te maken over het natuur- en landschapsbeheer in de ILG-
bestuursovereenkomsten en voor de rapportages van de minister aan de Tweede Kamer, van de 
provincies aan LNV en van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. De verscheidenheid in beheer 
binnen elk van deze doelen is groot, waardoor deze niet geschikt zijn om afspraken met beheerders te 
maken over het uit te voeren beheer. Daarom zijn deze onderverdeeld in beheertypen. 
De beheertypen zijn geschikt voor de aansturing van het beheer en vormen de basis voor afspraken 
over doelen en middelen tussen provincie en beheerder enerzijds en financiële afspraken tussen rijk en 
Staatsbosbeheer anderzijds.  
Voor de verwezenlijking van de gestelde doelen zijn per beheertype beheervoorschriften 
geformuleerd. Voor een natuurbeheerder geldt een algemene beheerverplichting en voor een 
agrarische natuurbeheerder worden concrete beheermaatregelen voorgeschreven. 
 
De Index Natuur en Landschap is daarmee het instrument voor de sturing van natuurdoelen door de 
overheid, voor de financiering van het natuur- en landschapsbeheer en voor monitoring. De Index is 
daarnaast van groot belang voor een goede afstemming tussen beheerders onderling en tussen 
beheerders en overheden. 
De meest actuele versie van de Index is te vinden op www.natuurbeheersubsidie.nl en op de website 
van de provincie Utrecht (www.provincie-utrecht.nl/snl). 

3.2 Kaarten 
In dit natuurbeheerplan zijn de beheertypen vastgelegd op de beheertypenkaart en de ambitiekaart. 
Deze kaarten vormen de kern van het natuurbeheerplan. De beheertypenkaart (hoofdstuk 4) geeft de 
huidige situatie weer en is de basis voor beheersubsidies. De ambitiekaart (hoofdstuk 5) geeft de 
toekomstige gewenste situatie weer en daarmee de natuurdoelen op termijn. Het is ook de basis voor 
de kwaliteitsimpuls: verschillen tussen de beheertypenkaart en de ambitiekaart geven weer waar de 
kwaliteit van de natuur verbeterd kan worden. 
Aan de kaarten ligt het informatiemodel natuurbeheer (IMNaB) ten grondslag. Dit is een uniforme 
geodatabase (gegevensbestand met geografische gegevens) die door alle provincies, de 
uitvoeringsinstanties en beheerders gebruikt wordt. Hierdoor vindt er een eenvoudige en snelle 
gegevensuitwisseling plaats en kunnen op eenvoudige wijze de subsidies worden toegekend. 
Daarnaast zijn in dit natuurbeheerplan de bestaande natuur, nieuwe natuur en zoekgebieden nieuwe 
natuur vastgelegd op de kaart met begrenzing van natuurgebieden (zie hoofdstuk 4). 

3.3 Natuurkwaliteit 
Rijk en provincies willen over het waarborgen van natuurkwaliteit binnen het ILG afspraken maken. 
De bestaande afspraken, die enkel gaan over oppervlakten EHS die verworven, ingericht en in beheer 
zijn genomen, worden aangevuld met kwaliteitsdoelen. Om de kwaliteit van natuur en EHS in beeld te 
kunnen brengen is het landelijke project "Waarborgen Natuurkwaliteit" in het leven geroepen. 
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De informatie die dit monitoringsprogramma gaat opleveren maakt het mogelijk om de kwaliteit van 
de natuur onder te verdelen in drie kwaliteitsklassen: hoog, middel en laag. Op dat niveau kunnen dan 
bestuurlijke prestatieafspraken gemaakt worden in het kader van het ILG. Verder kan met behulp van 
het monitoringsprogramma per gebied bepaald worden wat er nodig is voor het halen van die 
kwaliteitsdoelen. Met de informatie kunnen provincies de gelden voor kwaliteitsimpulsen effectiever 
inzetten en zo waar nodig het beheer bijstellen. Ook kunnen instrumenten als inrichting, 
verdrogingsbestrijding, milieubeleid en soortenbeleid worden ingezet. 
 
Binnen het project "Waarborgen Natuurkwaliteit" wordt momenteel een landelijk uniforme methodiek 
voor monitoren en evalueren van het beheer opgesteld. Per beheertype wordt in de Index Natuur en 
Landschap beschreven in welke mate en in welke vorm verschillende onderdelen van de 
basismonitoring uitgevoerd moeten worden. In de basismonitoring kunnen onder andere vegetatie-, 
flora- en fauna- en milieugegevens worden verzameld. Er zal een monitoringsprotocol worden 
ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er op een uniforme wijze gegevens worden verzameld. Daarmee 
wordt de informatie vergelijkbaar en optelbaar. Momenteel is de methodiek nog in ontwikkeling en zal 
pas de komende jaren worden geïmplementeerd. 
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4 Natuur- en Landschapsdoelen en begrenzingen 

4.1 Natuur- en Landschapsdoelen 
De natuurwaarden en landschapskenmerken in de provincie Utrecht zijn uitgebreid beschreven in de 
voorlopers van dit natuurbeheerplan: de natuurgebiedsplannen en het beheersgebiedsplan. Omdat dit 
natuurbeheerplan voornamelijk een technische omzetting is van deze plannen worden de 
beschrijvingen hier niet opnieuw in het natuurbeheerplan opgenomen. De gebiedsbeschrijvingen zijn 
de basis geweest voor het bepalen van de begrenzingen en natuurdoelen die uit die 
natuurgebiedsplannen zijn overgenomen.  

4.2 Begrenzing van natuur 
In dit natuurbeheerplan zijn natuurgebieden als volgt begrensd (zie ook kaart 1): 
1. Bestaande natuur 

De begrenzing ‘bestaande natuur’ geeft gebieden aan waar sprake is van actuele natuurwaarden. 
Hiermee worden zowel bestaande natuurterreinen als boselementen bedoeld. De meeste van de 
bestaande natuurgebieden zijn veiliggesteld via de boswet, de natuurschoonwet, 
natuurbeschermingswet of hebben de bestemming ‘natuur’ via het betreffende bestemmingsplan. 

2. Bestaande natuur – militair gebruik 
Dit is bestaande natuur die in bezit en/of beheer is van het ministerie defensie ten behoeve van 
militair gebruik. 

3. Nieuwe natuur 
De als nieuwe natuur begrensde gebieden gaan dienen als versterking van de bestaande 
natuurwaarden en vormen deels de onderdelen van ecologische verbindingszones. Binnen de 
begrenzing van ‘nieuwe’ natuur is het mogelijk dat bepaalde natuurdoelen sinds het moment van 
vaststelling van de begrenzing reeds zijn gerealiseerd. Tussen rijk en provincies zijn taakstellingen 
afgesproken van oppervlakten nieuwe natuur die provincies moeten realiseren. De taakstelling 
voor de provincie Utrecht is 11.230 ha (inclusief robuuste verbindingszones). Alle nieuwe natuur 
blijft als zodanig op de kaart staan, ook al zijn delen hiervan in de tussentijd reeds ingericht. Dit 
heeft ermee te maken dat de taakstelling die de provincie heeft een bestuurlijke afspraak is die 
zichtbaar en meetbaar moet blijven. De begrenzing van nieuwe natuur is voor een gedeelte 
gebeurd op basis van een concrete begrenzing. Dit betekent dat het gehele gebied voor 100% (1:1) 
is begrensd met de bedoeling dat hier op termijn natuurontwikkeling wordt gerealiseerd. 

4. Zoekgebied nieuwe natuur 
Naast de concrete begrenzingen van nieuwe natuur zijn op kaartbijlage 1 ook zoekgebieden 
aangegeven voor de begrenzing van nieuwe natuur. Binnen het totale aantal hectaren van een 
zoekgebied is slechts een beperkt aantal hectaren beschikbaar voor nieuwe natuur. Voor deze 
gebieden geldt dat de provincie Utrecht het belang van natuurontwikkeling onderkent, maar aan 
beheerders de keuze laat waar nieuwe natuur ontwikkeld wordt. In het zoekgebied nieuwe natuur 
is naast natuurbeheer tevens agrarisch natuurbeheer mogelijk. Op locaties binnen het zoekgebied 
waar al natuurbeheer plaatsvindt of natuur wordt ingericht, staan op de beheertypenkaart (zie 
hoofdstuk 5) beheertypen voor natuur aangegeven. In het overige gebied staan beheertypen voor 
agrarische natuur aangegeven. Om binnen zoekgebieden als beheerder op andere locaties voor 
natuurbeheer in aanmerking te kunnen komen moet eerst de beheertypenkaart en daarmee het 
natuurbeheerplan worden gewijzigd. 

5. Zoekgebied ecologische verbindingszones 
Ecologische verbindingszones zijn gericht op het verbeteren van de mogelijkheden voor 
verplaatsing van planten en dieren tussen de verschillende, vaak verspreid liggende, 
natuurgebieden.  
De op de kaart aangegeven ecologische verbindingen zijn zoekgebieden waarbinnen elementen 
nieuwe natuur kunnen worden gerealiseerd. Dit is in principe een zoekzone rondom een 
verbindingslijn waarbij de exacte locatie voor nieuwe natuur niet precies bepaald is. Op de kaart 
zijn geen faunapassages of grotere infrastructurele maatregelen zoals de ecoducten opgenomen. 
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Het natuurbeheerplan is niet het kader waarin locaties van faunapassages bepaald worden. De SNL 
biedt ook geen financieringsmogelijkheden voor de aanleg van faunapassages. 

6. RodS (Recreatie om de Stad) 
Om de relatie met de omliggende natuurgebieden te laten zien, zijn de RodS-gebieden indicatief 
aangegeven op kaart 1. De begrenzing van de RodS-gebieden wordt echter niet geregeld in het 
natuurbeheerplan, evenmin als de financiering. Aan de opname van deze gebieden in dit 
natuurbeheerplan kunnen dus geen subsidierechten worden ontleend en er komen evenmin 
verplichtingen of beperkingen uit voort. 

4.3 Oppervlaktes nieuwe natuur 

4.3.1 Algemeen 
In het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2009 was in totaal 10.433 hectare nieuwe natuur begrensd. 
Met dit natuurbeheerplan komt daar 55 hectare bij (zie § 4.3.2). Daarmee is in dit Natuurbeheerplan 
provincie Utrecht 2011 in totaal 10488 hectare nieuwe natuur begrensd. Daarnaast zijn door middel 
van bestuurlijke afspraken in gebiedsprocessen nog hectares gereserveerd voor nog te begrenzen 
nieuwe natuurgebieden (zie 4.3.3 en 4.3.5) 

4.3.2 Begrenzingswijzigingen 
In dit natuurbeheerplan zijn 55 hectare nieuwe natuur opgenomen ten behoeve van de robuuste 
ecologische verbindingszone Veluwe-Heuvelrug. Deze gebieden waren eerder in het 
natuurgebiedsplan Gelderse Vallei, herziening 2007, buiten de begrenzing gelaten. In dat 
natuurgebiedsplan en in het natuurbeheerplan 2009 stonden deze gronden indicatief weergegeven als 
‘niet begrensd’. De in dit natuurbeheerplan 2011 opgenomen begrenzing is conform het voorstel uit 
het ontwerp-natuurgebiedsplan Gelderse vallei, herziening 2007. 

4.3.3 Robuuste ecologische verbindingszones 
In de provincie Utrecht liggen drie Robuuste ecologische verbindingszones. Als gevolg van de 
rijksnota Natuur voor mensen, mensen voor natuur (2000) en het Bestuurlijk afsprakendocument 
Robuuste Verbindingen (2003) dienen de provincies voor de robuuste verbindingen naast de “gewone” 
oppervlakte voor de EHS ook een aanvullende oppervlakte nieuwe natuur te begrenzen. In Utrecht is 
reeds een deel van deze taakstelling begrensd. Er bestaat thans nog een volgende restanttaakstelling: 
 
1. Veluwe-Utrechtse Heuvelrug 
Van deze robuuste verbinding zijn 90 ha nog niet begrensd. Voor deze 90 ha is nog geen locatie 
bepaald. De hectares kunnen ingezet worden op de Utrechtse Heuvelrug, in de Gelderse Vallei en in 
de Uiterwaarden van de Nederrijn (overgangsgebied van heuvelrug, vallei en rivierengebied). 
De hectares zijn sinds 2007 gedurende vijf jaar gereserveerd voor de robuuste verbinding Veluwe – 
Utrechtse Heuvelrug. Na die vijf jaar zal bezien worden of de eventueel overblijvende hectares 
verschoven worden naar een andere robuuste verbindingszone in de provincie Utrecht. 
 
2. Groene Ruggengraat / Natte As 
De provincie Utrecht heeft een taakstelling van 400 ha voor de Groene Ruggengraat (westelijk deel 
van de Natte As). Deze hectares kunnen worden toebedeeld in het gebied tussen de Nieuwkoopse 
Plassen in Zuid-Holland en de Loosdrechtse Plassen in Noord-Holland. In de AVP-gebiedsprocessen 
wordt momenteel een invulling van deze robuuste verbinding uitgewerkt. 
 
3. Nieuwe Hollandse Waterlinie 
In het gebied van het voormalige natuurgebiedsplan Kromme Rijn ligt een opgave van 50 ha nieuwe 
natuur, voortkomend uit de robuuste verbindingszone Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze oppervlakte 
is voorzien in het gebied tussen de Stad Utrecht en de Nederrijn / Lek, voornamelijk rondom Houten 
en Schalkwijk. 
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4.3.4 Ecologische verbindingszones 
Ecologische verbindingszone DV IX 
Voor de ecologische verbindingszone DV IX (kaart 9a) bij de Meije is tussen rijk en provincie de 
afspraak gemaakt dat maximaal 50 ha ecologische verbindingszone wordt gerealiseerd. Een klein deel 
daarvan (maximaal 15 ha) kan in Zuid-Holland gerealiseerd worden. In dat geval wordt de in Zuid-
Holland gerealiseerde oppervlakte in mindering gebracht op die 50 ha. De eventueel resterende 
hectares zullen elders in Utrecht worden herbegrensd voor andere doelen. 
 
Uitfinanciering ecologische verbindingszones 
Een aantal provinciale ecologische verbindingszones komt niet meer in aanmerking voor 
rijksfinanciering (Uitfinanciering Ecologische Verbindingszones, LNV 2005). Deze ecologische 
verbindingszones zullen op termijn moeten worden uitbegrensd. Het gaat concreet om de ecologische 
verbindingszones met de deelgebiednummers KR H, KR G, ZW XIX en UI U (zie kaartbijlage 9). Dit 
zal bij een herziening van dit natuurbeheerplan plaatsvinden wanneer er voor deze hectares een andere 
bestemming is gevonden. De dan vrijkomende hectares zullen als nieuwe natuur worden begrensd 
voor andere doelen dan ecologische verbindingszones. 

4.3.5 Overige bijzonderheden 
Hart van de Heuvelrug en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
In 2003 is het programma Hart van de Heuvelrug gestart om een duurzame en integrale aanpak van de 
ruimtelijke ontwikkeling in het midden van de Utrechtse Heuvelrug te bewerkstelligen. In het 
programma werken zeventien partijen samen, waaronder ministeries, gemeenten en de provincie 
Utrecht. In het zuiden ligt het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waarvoor nog een definitief 
beheer- en inrichtingsplan wordt opgesteld. De resultaten van Hart van de Heuvelrug en het beheer- en 
inrichtingsplan van het Nationaal Park zullen op termijn kunnen leiden tot wijziging van het 
natuurbeheerplan. 
 
Landinrichting Noorderpark 
De begrenzing van natuur in het natuurgebiedsplan Vecht en Plassen was gebaseerd op het 
Landinrichtingsplan Noorderparkgebied. Dit landinrichtingsplan is geëvalueerd en aangepast. Het Plan 
van Toedeling, dat nu in de laatste fase van besluitvorming verkeert, wordt echter afgeweken van het 
aangepaste landinrichtingsplan. Wanneer het Plan van Toedeling definitief is vastgesteld, zal dit 
aanleiding zijn om het natuurbeheerplan gedeeltelijk aan te passen. 
 
De Venen 
In het AVP-gebied De Venen vindt in de polder Groot-Wilnis Vinkeveen momenteel een 
gebiedsproces plaats dat tot een veranderde begrenzing van nieuwe natuur kan leiden. In dit proces zal 
ook de in § 4.3.3 genoemde robuuste verbinding Groene Ruggengraat worden meegenomen. 
Aanpassing van het natuurbeheerplan geschiedt na afloop van de vaststelling in het gebiedsproces. 
Daarnaast zijn er nog afspraken over gereserveerde hectares nieuwe natuur die ook in De Venen 
begrensd dienen te worden. Het gaat om: 
1. Groot Mijdrecht Noord, westelijk deel, op basis van Plan de Venen: 190 ha. 
2. Zegveld, op basis van Plan de Venen: 29 ha. 
3. Armenland Ruwiel, compromis in het kader van Natuurgebiedsplan de Venen: 8 ha. 
De in het verleden gemaakte afspraken omtrent deze gereserveerde hectaren komen met de vaststelling 
van dit natuurbeheerplan niet te vervallen. Voor de exacte inhoud van deze afspraken verwijzen we 
naar de oorspronkelijke tekst van het Natuurgebiedsplan De Venen, zoals vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten op 6 november 2001. 
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5 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) 

 

5.1 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 
Voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen kunnen beheerders in 
aanmerking komen voor een subsidie. Deze subsidie is geregeld in de Subsidieverordening Natuur- en 
Landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL) die op 20 april 2009 door Provinciale Staten van Utrecht 
is vastgesteld. Op 1 januari 2010 is alleen het agrarische deel van de SVNL in werking getreden. Het 
onderdeel natuur van de SVNL treedt naar verwachting per 1 januari 2011 in werking. 
In de regelingstekst en op www.provincie-utrecht.nl/snl wordt de subsidieregeling uitgelegd, staat wie 
voor subsidie in aanmerking komt en hoe de subsidie moet worden aangevraagd. 

5.2 De beheertypenkaart 
De beheertypenkaart (kaart 2) is de basis voor de beheersubsidie uit de SVNL: deze kaart geeft aan 
voor welk beheertype volgens de Index Natuur en Landschap een beheerder op een bepaalde locatie 
een beheersubsidie aan kan vragen. Aan alle terreinen zijn beheertypen voor natuur of agrarische 
natuur en landschapselementen toebedeeld. Beheertypen voor natuur en agrarische natuur kunnen 
hierbij niet overlappen.  
Met de beheertypenkaart stimuleert de provincie de instandhouding van de op die kaart aangegeven 
beheertypen. Op de ambitiekaart (zie hoofdstuk 6) kunnen hogere of andere doelen staan vermeld dan 
op de beheertypenkaart. Op enig moment kan het beheertype van de ambitiekaart wel worden bereikt. 
De beheertypenkaart zal daarom periodiek worden aangepast en geactualiseerd en uiteindelijk steeds 
dichter bij de gewenste eindsituatie komen zoals opgenomen in de ambitiekaart.  

5.2.1 Natuurbeheer 
Voor natuurbeheer staat op de beheertypenkaart aangegeven welke gebieden voor subsidie in 
aanmerking komen en welk soort subsidie op de betreffende gebieden kan worden verstrekt (zie 
kaartbijlage 2). Per locatie is slechts één beheertype toegekend en een beheerder komt ook alleen voor 
financiering van het toegekende beheertype in aanmerking. Indien er nog geen bestaand beheertype 
aanwezig is, wordt dit op de kaart als type N00.01 aangegeven. Dit betekent dat hier omvorming naar 
een gewenst beheertype uit de ambitiekaart nodig is. Deze gronden komen nu niet voor beheersubsidie 
in aanmerking. 
In principe worden alle subsidiabele gebieden op de beheertypenkaart weergegeven. Het verschil 
tussen nieuwe of bestaande natuur (zie hoofdstuk 4) is niet uit de beheertypenkaart af te leiden, maar 
uit de kaart met begrenzing van natuurgebieden (kaartbijlage 1). 

5.2.2 Agrarisch natuurbeheer 
Voor agrarisch natuurbeheer staat op de beheertypenkaart aangegeven welke gebieden voor subsidie in 
aanmerking komen. Bij elk van deze agrarische beheertypen horen meerdere agrarische 
beheerpakketten (zie de als bijlage van de SNL door Gedeputeerde Staten vastgestelde Index Natuur 
en Landschap). 
 
Overzicht van de agrarische beheertypen 
Hieronder volgt een overzicht van de beheertypen in de provincie Utrecht. Per beheertype kan zijn 
aangegeven welke beheerpakketten in welk beheersgebied van toepassing zijn. De agrarische 
beheertypen staan weergegeven op kaartbijlagen 3 en 4. 
 
1. A01.01 Weidevogelgebied 

Op de beheertypenkaart zijn de gebieden aangegeven waar weidevogelbeheer mogelijk is. Om 
voor subsidiëring in aanmerking te kunnen komen, is deelname aan een collectief beheerplan 
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vereist. Uitleg over de collectieve beheerplannen, de opengestelde pakketten en de bijbehorende 
spelregels is te vinden § 5.3. 
 

2. A01.03: Ganzenfoerageergebied 
Zie toelichting in § 5.4. 

3. A02.01 Botanisch waardevol grasland: perceel- en randenbeheer 
Binnen dit beheersgebied zijn de volgende beheerpakketten opengesteld: 
A02.01.01 Botanisch weiland; 
A02.01.02 Botanisch hooiland; 
A02.01.03 Botanische weide- of hooilandrand. 

4. A02.01 Botanisch waardevol grasland: randenbeheer 
Binnen dit beheersgebied is alleen het beheerpakket voor randenbeheer opengesteld: 
A02.01.03 Botanische weide- of hooilandrand. 

5. A02.02 Botanisch waardevol akkerland 
De gebieden met graanakkers in de provincie Utrecht liggen in de Gelderse Vallei, Utrechtse 
Heuvelrug en het Kromme Rijngebied. Het beheertype A2.02 Botanisch waardevol akkerland is 
daarom alleen hier opengesteld. 

 
Oppervlaktequota 
De provincie Utrecht heeft conform afspraken tussen rijk en provincie in totaal 7053 hectare 
beschikbaar voor agrarisch beheersgebied. Voor agrarisch natuurbeheer wordt gebruik gemaakt van 
een zoekgebied: de oppervlakte aan agrarische beheertypen op de beheertypenkaart is ruimer omdat 
van tevoren niet precies bekend is waar beheersovereenkomsten zullen worden afgesloten. Voor de 
agrarische beheertypen zijn daarom oppervlaktequota bepaald (zie tabel 5.1).  
 
Tabel 5.1: Oppervlaktequota voor agrarische beheertypen 
Agrarische beheertypen zoals begrensd op beheertypenkaart Quotum 
A01.01 Weidevogelbeheer (beheerpakket A01.01.01 t/m A01.01.06) 3453 ha 
A02.01 Botanisch waardevol grasland: randenbeheer (beheerpakket A02.01.03) 1100 ha 
A02.01 Botanisch waardevol grasland: perceel- en randenbeheer  
(beheerpakketten A02.01.01, A02.01.02 en A02.01.03) 

2300 ha 

A02.02 Botanisch waardevol akkerland 200 ha 

5.2.3 Landschapselementen 
Onderdeel natuurbeheer 
In het Natuurbeheerplan 2009 waren landschapselementen enkel als zoekgebied opgenomen. De 
provincies hebben in het Interprovinciale Overleg (IPO) afgesproken dat de landschapselementen voor 
het onderdeel natuur individueel in het natuurbeheerplan 2011 zullen worden opgenomen, voor zover 
het gaat om elementen waarvoor reeds subsidie verkregen wordt. Hierdoor vervalt het 
landschapszoekgebied in natuurbeheergebieden. Daar kunnen de landschapselementen dus alleen nog 
één op één op de kaart staan.  
Onder het Programma Beheer, de (p)SN, zijn in het verleden ook landschapspakketten opengesteld. 
De landschapselementen waarvoor beheerders onder de (p)SN een contract hebben, zijn in dit 
natuurbeheerplan overgenomen, zodat het beheer daarvan en de subsidiëring daarvoor onder het SNL 
kan worden voortgezet. De oude pakketten zijn daarbij omgezet naar de beheertypen uit de Index 
Natuur en Landschap. Samengevat betekent dit voor beheerders van natuurgebieden het volgende: 
1. Landschapselementen die niet in het natuurbeheerplan staan, komen niet voor subsidie in 

aanmerking. 
2. Landschapselementen die na vaststelling van het natuurbeheerplan worden gemeld kunnen 

weliswaar bij een volgende wijziging in het natuurbeheerplan worden opgenomen maar worden 
pas eventueel subsidiabel gesteld als de zesjarige looptijd van de overeenkomst van het 
onderliggende natuurbeheertype is verstreken.  

3. De oppervlakte van de landschapselementen die in het natuurbeheerplan staan maar die niet voor 
subsidie worden opengesteld, komt niet voor subsidie in aanmerking. Dus ook niet voor het 
omliggende natuurbeheertype. 
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Onderdeel agrarisch natuurbeheer 
Voor het agrarische beheergebied blijft het zoekgebied wel bestaan. Aanvragers kunnen daar volgens 
de reeds opgestelde aanvraagprocedure zelf intekenen waar een landschapselement ligt en er subsidie 
voor aanvragen, voor zover de subsidie is opengesteld. Binnen het zoekgebied voor landschapsbeheer 
buiten natuurterreinen kan subsidie verkregen worden voor alle landschapselementen, met 
uitzondering van: L1.10 (struweelrand), L1.11 (hakhoutbosje), L1.12 (Griendje), L1.14 (Rietzoom en 
klein rietperceel), L1.15 (natuurvriendelijke oever) en L04.01 (wandelpad over boerenland). Het 
betreft landschapselementen die nieuw geïntroduceerd zijn in de SVNL, waarvoor wij eerst 
beleidsmatig zullen bepalen of en in welke gebieden wij deze willen subsidiëren. Dit zal bij een 
herziening van het natuurbeheerplan worden verwerkt. 
 
Openstelling van de subsidie voor landschapselementen bij natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer 
In het jaarlijkse openstellingsbesluit van de SVNL en de SKNL kan de provincie aangeven of budget 
voor landschapsbeheer enkel verkregen kan worden voor elementen waar reeds een 
subsidieovereenkomst ligt, of dat ook voor niet eerder gesubsidieerde elementen beheersubsidie 
verkregen kan worden. In de Bestuursovereenkomst ILG tussen rijk en provincies wordt niet voorzien 
in een uitbreidingstaakstelling voor het landschapsbeheer. Om die reden is het zeer waarschijnlijk dat 
de provincie de komende jaren alleen subsidiegeld beschikbaar stelt voor beheer van 
landschapselementen waarvoor reeds subsidie wordt uitgekeerd. 

5.3 Collectief beheer van weidevogelgebieden 
In dit natuurbeheerplan zijn gebieden aangewezen waar een collectief beheerplan is vereist. Met een 
collectief beheerplan vindt onderlinge afstemming en samenwerking tussen beheerders plaats. Een 
afgestemd beheer is in deze gebieden vereist om de effectiviteit van beheermaatregelen te verhogen. 
Een collectief beheerplan wordt opgesteld door een, door GS aangewezen, gebiedscoördinator. De 
gebiedscoördinator is verantwoordelijk voor het proces dat leidt tot het collectieve beheerplan en is 
aanspreekpunt voor de provincie voor de kwaliteit van het collectieve beheerplan. 
 
De provincie Utrecht kiest ervoor om in dit natuurbeheerplan het collectieve beheer te beperken tot het 
weidevogelbeheer. Mogelijk zullen op termijn ook andere vormen van beheer, zoals het 
landschapsbeheer, via collectief beheer worden gerealiseerd. Bij het weidevogelbeheer is een collectief 
beheerplan een harde voorwaarde. Een subsidieverzoek voor weidevogelbeheer kan alleen 
gehonoreerd worden wanneer de betreffende gronden zijn opgenomen in een door GS vastgesteld 
collectief beheerplan. In Utrecht zijn er zeven afzonderlijke gebieden waarbinnen telkens één 
collectief beheerplan dient te worden opgesteld (zie § 5.3.2). 
 
Hieronder wordt eerst ingegaan op het weidevogelbeheer in het nieuwe subsidiestelsel. Vervolgens 
wordt ingegaan op de gebieden waar collectief beheer van weidevogels plaats kan vinden. Tenslotte 
wordt ingegaan op de voorwaarden die van toepassing zijn op deze collectieve beheerplannen. 

5.3.1 Weidevogelbeheer 
Nederland vormt een belangrijk broedgebied voor weidevogels. Zo broedt meer dan 50% van de West-
Europese gruttopopulatie in Nederland. De provincie Utrecht levert daaraan een belangrijke bijdrage. 
Enkele van de rijkste weidevogelgebieden in Nederland liggen in de provincie Utrecht.  
 
Het gaat echter niet goed met de weidevogels. Verschillende onderzoeken laten zien dat de 
Nederlandse populatie weidevogels ondanks een actief weidevogelbeleid gedurende de laatste 30 jaar 
flink is afgenomen en dat deze afname nog niet gestopt is. Onder andere uit de Vogelbalans 2008 en 
uit onderzoek van SOVON Vogelonderzoek Nederland blijkt dat het aantal grutto’s in Nederland sinds 
1990 gehalveerd is en dat scholekster en veldleeuwerik zelfs met meer dan tweederde in aantal 
achteruit zijn gegaan. Tevens is gebleken dat beheer, dat enkel gericht is op bescherming van nesten, 
onvoldoende is, en dat een meer gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk is om de weidevogels te 
behouden. Om te komen tot een integrale systeemaanpak van de weidevogelproblematiek heeft het 
ministerie van LNV in 2005 het initiatief genomen voor het project “Weidevogelverbond” en de 
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oprichting van een landelijk kennisnetwerk weidevogels. In het kader van het landelijke 
Weidevogelverbond en het project Mozaïek op Maat in de provincie Utrecht zijn verschillende pilots 
uitgevoerd. Uit deze pilots is gebleken dat de resultaten van het weidevogelbeheer worden verbeterd 
wanneer een mozaïek van maatregelen wordt gerealiseerd, gericht op kuikenoverleving, en wanneer 
daarbij samenwerking tussen alle betrokken beheerders plaatsvindt. 
 
Deze ervaring heeft geleid tot het landelijke advies “Beleidsinhoudelijke adviezen voor provincies en 
weidevogelkringen ten behoeve van planmatig en gebiedsgericht weidevogelbeheer”. De provincie 
Utrecht hanteert dat advies als basis voor de inzet van het weidevogelbeheer in het natuurbeheerplan. 
Op basis van dat advies en van de Utrechtse pilots kiezen wij daarom voor de volgende aanpak: 
1. Middelen voor weidevogelbeheer worden gericht op de gebieden met voldoende hoge dichtheden 

van weidevogels. Het gaat dan om gebieden met minimaal 10 broedparen grutto per 100 ha, dan 
wel minimaal 20 broedparen van alle kritische weidevogels (kievit, krakeend en graspieper 
uitgezonderd). 

2. Middelen voor weidevogelbeheer worden met name ingezet voor maatregelen die de 
kuikenoverleving vergroten (het zogenaamde ‘kuikenland’) 

3. De ligging en omvang van maatregelen voor kuikenoverleving worden gekoppeld aan de meest 
recente ligging en dichtheid van nesten van de meest kritische soorten als de grutto 

4. Middelen voor weidevogelbeheer worden alleen ingezet in gebieden waar sprake is van een 
planmatige aanpak d.m.v. een collectief beheerplan 

 
De provincie richt zich op korte termijn op het behoud van de bestaande populaties van weidevogels. 
Naar verwachting zullen voor het behoud van de weidevogels meer maatregelen genomen moeten 
worden dan de inzet van de subsidiemogelijkheden van de SNL. In een apart visiedocument zullen 
Gedeputeerde Staten daarom op een later moment nadere invulling geven aan het provinciale 
weidevogelbeleid en de lange termijndoelstelling van het weidevogelbeleid.  

5.3.2 Criteria en werkwijze bij de begrenzing van weidevogelgebieden 
Uitgangspunt bij de begrenzing van de weidevogelgebieden is het advies van het landelijke 
Weidevogelverbond en de meest recente broedgegevens van weidevogels in de provincie Utrecht. De 
begrenzing van de weidevogelgebieden in het natuurbeheerplan 2009 is onderbouwd in het document 
“Begrenzing van agrarische beheertypen in het Natuurbeheerplan provincie Utrecht” (2009). Er is 
bewust niet gekozen voor een ‘krappe’ begrenzing van de weidevogelgebieden. Zo wordt voldoende 
speelruimte geboden aan de gebiedscoördinator (zie hieronder) om een goed mozaïek in en rondom de 
weidevogelkernen te vormen en kan beter worden geanticipeerd op verschuivingen in een populatie. 
De gebiedscoördinator dient er daarbij zorg voor te dragen dat de beheersmaatregelen gesitueerd 
worden op percelen met hoge dichtheden van weidevogels.  
 
Voor de volgende gebieden (die tevens zijn weergegeven op kaartbijlage 3) is een collectief 
beheerplan vereist:  
- De Venen (inclusief Polder Mijnden) 
- Lopikerwaard 
- Het Utrechtse deel van Vechtvallei (inclusief de Aetsveldsche Polder) 
- Kromme Rijngebied 
- Eemland 
 
Voor de volgende gebieden geldt dat één collectief beheerplan gemaakt wordt voor gronden die in de 
provincies Utrecht en Zuid-Holland gelegen zijn, waarbij in het plan een splitsing tussen het Utrechtse 
en Zuid-Hollandse deel gemaakt wordt: 
- Polder Lange Ruige Weide 
- Vianen 
 
Gedeputeerde Staten hebben voor ieder gebied een gebiedscoördinator verzocht om een collectief 
beheerplan op te stellen. Deze rol wordt met name door agrarische natuurverenigingen ingevuld. 
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5.3.3 Randvoorwaarden voor het weidevogelbeheer 
Randvoorwaarden voor het collectieve beheerplan 
Een subsidieverzoek voor weidevogelbeheer zal enkel gehonoreerd worden wanneer de betreffende 
gronden zijn opgenomen in een door GS vastgesteld collectief beheerplan. Gedeputeerde Staten 
kunnen een collectief beheerplan vaststellen, indien voldaan wordt aan de volgende randvoorwaarden: 
- Het collectieve beheerplan is opgesteld onder verantwoordelijkheid van een gebiedscoördinator 

die gecertificeerd is, of een verzoek tot certificering heeft ingediend. 
- Het collectieve beheerplan heeft een omvang van minimaal 100 ha aaneengesloten beheerd 

gebied. 
- Het mozaïek bevat enkel maatregelen die gericht zijn op de instandhouding van de 

weidevogelpopulatie. 
- De gebiedscoördinator dient zorg te dragen voor afstemming tussen beheerders van zowel 

natuurgronden als agrarische gronden. Indien de gebiedscoördinator een agrarische 
natuurvereniging is, dan worden ook agrariërs die geen lid zijn van die agrarische 
natuurvereniging betrokken bij de opstelling van het collectieve beheerplan. 

- Een collectief beheerplan kan provinciegrensoverschrijdend zijn. In dat geval wordt er één plan 
opgesteld, met aanvragen opgesplitst per provincie.  

- Zowel het collectieve beheerplan, als mutaties van het plan, worden tijdig aangeleverd bij de 
provincie. De provincie maakt over deze termijnen afspraken met de gebiedscoördinator. 

- Het collectieve beheerplan is ondertekend door alle deelnemende landbouwers en de 
gebiedscoördinator.  

 
Het collectieve beheerplan bestaat in ieder geval uit een digitale kaart waarop de ruimtelijke 
samenstelling van de gekozen beheerpakketten is opgenomen. Daarnaast onderbouwt de 
gebiedscoördinator het plan met een tekst waarin minimaal is aangegeven: 
- Een onderbouwing van de doelstelling en een verwachting over de gewenste populatiegroottes 

gedurende de beheerperiode (ambitie). 
- Een onderbouwing van de totstandkoming van het mozaïek in ruimte en tijd. 
- De afstemming die met beheerders van natuurgrond heeft plaatsgevonden bij de totstandkoming 

van het mozaïek en gemaakte afspraken over toekomstig beheer. 
- De wijze waarop de gebiedscoördinator omgaat met flexibel beheer en last minutebeheer. 
- Op termijn zal de provincie ook afspraken maken met de gebiedscoördinator (en indien nodig 

andere gebiedspartijen) over te treffen inrichtingsmaatregelen, monitoring en predatie.  
 
Eisen ten aanzien van het mozaïek 
Gedeputeerde Staten zullen het collectieve beheerplan in ieder geval toetsen op het budget dat 
noodzakelijk is om het in het collectieve beheerplan opgenomen beheer te kunnen subsidiëren. Daarbij 
hanteert de provincie het uitgangspunt dat het budget dat in 2009 benut is voor weidevogelpakketten 
op basis van de (p)SAN binnen een op kaart 3 aangeduid gebied ook in 2010 voor het nieuwe 
collectieve beheerplan in dat gebied beschikbaar ís. Voor 2011 geldt dat het budget van de in dat jaar 
aflopende (p)SAN-overeenkomsten voor de betreffende gebieden beschikbaar is voor mutaties van het 
collectieve beheerplan. Wanneer de gebiedscoördinator verwacht meer beheermaatregelen in te zetten 
dan dat budget toelaat, dan dient de gebiedscoördinator dit al tijdens de opstelling van het collectieve 
beheerplan bij de provincie kenbaar te maken. 
 
Daarnaast zullen Gedeputeerde Staten het collectieve beheerplan toetsen op de verwachte ecologische 
effectiviteit van het plan. De provincie Utrecht gaat daarbij uit van het landelijke advies van het 
Weidevogelverbond. Op basis van dat advies wordt een collectief beheerplan opgesteld voor gebieden 
met minimaal 10 broedparen grutto per 100 ha, dan wel minimaal 20 broedparen van alle kritische 
weidevogels (kievit, krakeend en graspieper uitgezonderd). De gebiedscoördinator dient er daarom 
zorg voor te dragen dat het collectieve beheerplan zich binnen de ‘ruim’ begrensde 
weidevogelgebieden richt op de gebieden die voldoen aan deze kwaliteitseis.  
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De basis wordt daarnaast gevormd door het realiseren van een voldoende grote oppervlakte aan 
maatregelen die gericht zijn op het overleven van de kuikens (het ‘kuikenland’). Daarom geldt een 
minimale eis voor de oppervlakte ‘kuikenland’. Hierbij is het aandeel kuikenland gekoppeld aan de 
meest recent vastgestelde dichtheid van grutto’s en andere kritische weidevogels op basis van de 
rekenfactor 1,4 ha kuikenland per gruttobroedpaar (met een adequate spreiding in tijd en ruimte). Voor 
gebieden met een hoge gruttodichtheid die nog moeten beginnen of pas zijn begonnen met de 
planmatige aanpak kan de gewenste kuikenlandnorm van 1,4 ha per gruttopaar in 2010 te zwaar zijn. 
Indien er goede perspectieven zijn dat de ambities op de iets langere termijn gehaald kunnen worden, 
moeten deze gebieden voor de periode 2010 – 2015 per jaar aangeven welk kuikenlandareaal wel 
mogelijk is. Voor deze gevallen hebben GS de mogelijkheid bij de goedkeuring van het collectieve 
beheerplan maatwerk te leveren. 
 
Kuikenland kan via verschillende graslandbeheersvormen worden gerealiseerd. Iedere beheervorm 
heeft een andere weegfactor (zie tabel 5.2). Door waardevol kuikenland te kiezen met een factor groter 
dan 1 kan de netto benodigde fysieke oppervlakte kuikenland verkleind worden. In het collectieve 
beheerplan geeft de gebiedscoördinator aan hoe het voorgestelde beheer op kwaliteit en kwantiteit is 
getoetst, bijvoorbeeld met het model Beheer Op Maat van Alterra. Ook de ruimtelijke spreiding 
(onderlinge samenhang) van het kuikenland valt onder de verantwoordelijkheid van de 
gebiedscoördinator. Het is een voorwaarde om het kuikenlandbeheer te situeren op percelen waar de 
meeste vogels broeden. Een derde aspect betreft de kwaliteit van het kuikenland. Soms is het te dicht 
(onaantrekkelijk, ontoegankelijk), soms biedt het te weinig voedsel. De gebiedscoördinator heeft als 
opgave om voldoende beheer van voldoende kwaliteit te realiseren en dient de onderbouwing daarvan 
aan te geven in het collectieve beheerplan. 
 
Tabel 5.2: Diverse typen kuikenland en hun weegfactor 

 

Pakketnummer Pakketten en toeslagen Waarde als kuikenland 
in ha 

A01.01.01a weidevogelgrasland met rustperiode tot 1juni 1,2 

A01.01.01b weidevogelgrasland met rustperiode tot 8 juni 1,4 

A01.01.01c weidevogelgrasland met rustperiode tot 15 juni 1,5 

A01.01.01d weidevogelgrasland met rustperiode tot 22 juni  1,5 

A01.01.01e weidevogelgrasland met rustperiode tot 1 juli  1,5 

A01.01.01f weidevogelgrasland met rustperiode tot 15 juli  1,5 

A01.01.01g weidevogelgrasland met rustperiode tot 1 augustus  1,5 

A01.01.02a weidevogelgrasland met voorweiden tot 1 mei en daarna rust tot 15 juni 0,7 

A01.01.02b weidevogelgrasland met voorweiden tot 8 mei en daarna rust tot 22 juni 0,8 

A01.01.03a plasdras van 15 februari tot 15 april 0,2 

A01.01.03b plasdras van 15 februari tot 15 mei 0,8 

A01.01.03c plasdras van 15 februari tot 15 juni 0,8 

A01.01.03d plasdras van 15 februari tot 1 augustus 0,8 

A01.01.05 kruidenrijk weidevogelgrasland 1,5 

A01.01.06 extensief beweid weidevogelgrasland 1,5 

optionele toeslag kuikenstrook 0,3 voor de gehele 
perceeloppervlakte 
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Voor deze beheertypen geldt aanvullend het volgende: 
- Weidevogelgrasland met een rustperiode later dan 22 juni kan enkel ingezet worden op percelen 

met zeer kritische soorten, zoals de watersnip 
- Legselbeheer wordt ingezet ter ondersteuning van het kuikenland. Indien in een gebied geen of 

onvoldoende kuikenland wordt gerealiseerd dan komt ook de mogelijkheid van legselbeheer te 
vervallen. 

- Overeenkomsten voor botanische weide- of hooilandrand (beheerpakket A02.01.03) kunnen 
meetellen als kuikenland, wanneer deze een breedte van minimaal 3 meter hebben en niet eerder 
dan 1 juni gemaaid worden. De weging is gelijk aan die van de kuikenstrook. 

- Overeenkomsten voor Botanisch weiland of hooiland (beheerpakket A02.01.01 en A02.01.02) 
kunnen meetellen als kuikenland, wanneer tevens wordt voldaan aan de beheerseisen van het 
beheerpakket Kruidenrijk weidevogelgrasland (A01.01.05). Deze pakketten hebben een weging 
die gelijk is aan die van Kruidenrijk weidevogelgrasland (A01.01.05). 

- Voor gebieden waar een natuurgebied is gesitueerd met beheertype Vochtig weidevogelgrasland 
(N13.01), Vochtig hooiland (N10.02) en Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) kunnen de 
gronden in het natuurgebied deels meetellen als kuikenland, wanneer in het collectieve beheerplan 
aannemelijk wordt gemaakt dat de betreffende gronden de functie van ‘kuikenland’ in het mozaïek 
kunnen vervullen. In dat geval hebben deze pakketten een weging die gelijk is aan die van 
Kruidenrijk weidevogelgrasland (A01.01.05). 

 
Flexibel en last minutebeheer 
Uit de landelijke adviezen voor het weidevogelbeheer is gebleken dat een bepaalde mate van 
flexibiliteit noodzakelijk is, waarmee ingespeeld kan worden op veranderingen in het gebruik van het 
gebied door de vogels. In dit natuurbeheerplan worden daarom mogelijkheden geboden voor flexibel 
en last minutebeheer.  
 
De gebiedscoördinator kan jaarlijks voorstellen doen voor mutatie van het collectieve beheerplan. Dit 
wordt het flexibele beheer genoemd. De gebiedscoördinator kan jaarlijks, medio oktober, een voorstel 
voor een aangepast collectief beheerplan bij de provincie indienen. Een aanpassing van het collectieve 
beheerplan dient te worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Aanpassingen van het collectieve 
beheerplan kunnen alleen worden ingediend wanneer deze tot doel hebben om tot een betere verdeling 
van kuikenland te komen. 
 
Tijdens het broedseizoen kan de gebiedscoördinator door middel van last minutebeheer op percelen 
met een subsidieovereenkomst een intensivering van het weidevogelbeheer inzetten. Met last minute-
beheer kan de gebiedscoördinator inspelen op jaarlijkse verschuivingen in de weidevogelpopulatie. 
Momenteel biedt de SNL twee mogelijkheden voor last minutebeheer: de inzet van kuikenstroken, en 
het verlengen van een pakket met rustperiode inzetten. De provincie en de gebiedscoördinator maken 
jaarlijks afspraken over het budget dat voor last minutebeheer beschikbaar is. Wanneer in de toekomst 
andere vormen van last minutebeheer mogelijk gemaakt worden dan zal de provincie ook hierover 
afspraken maken met de gebiedscoördinator. Na vaststelling door GS van de herziening van de SVNL 
(september 2010), wordt voor last minutebeheer ook het “kuikenveld”-pakket geïntroduceerd. Met dit 
pakket kan op percelen met legselbeheer ook maaibeheer met een rustperiode worden toegepast. 
 
Het uitgangspunt is dat jaarlijks maximaal 20 % van het kuikenland kan worden gewijzigd van locatie 
en dat maximaal 20 % van het kuikenland in het mozaïek kan worden ingevuld met kuikenstroken. 
Jaarlijks kan eveneens 20% van het legselbeheer gewijzigd worden van locatie. Het agrarische 
beheerpakket kruidenrijk weidevogelgrasland (A01.01.05) kan niet flexibel worden ingezet. 
 
Vaststelling van het collectieve beheerplan 
Het collectieve beheerplan en aanpassingen daarvan worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten. 
Voor vaststelling dient een collectief beheerplan te voldoen aan eerdergenoemde eisen en spelregels. 
In uitzonderlijke situaties kunnen Gedeputeerde Staten hiervan afwijken, op basis van een 
gemotiveerde onderbouwing in het collectieve beheerplan waarom in een specifiek geval niet aan de 
eisen kan worden voldaan. 
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5.4 Ganzenfoerageergebieden 
Algemeen 
In 2003 is het Beleidskader Faunabeheer van kracht geworden. In het Beleidskader Faunabeheer zijn 
gezamenlijke afspraken gemaakt en vastgelegd door het ministerie van LNV, de provincies en de 
organisaties Interprovinciaal Overleg (IPO), Land en Tuinbouw Organisatie (LTO), Vereniging 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) en 
Vogelbescherming Nederland om enkele problemen met de overwinterende ganzen op te lossen. De 
doelstelling van het Beleidskader Faunabeheer is tweeledig: 1. de bescherming van overwinterende 
ganzen en smienten en 2. het beperken van de omvang en toename van schade door ganzen en 
smienten. In het Beleidskader Faunabeheer heeft de Minister van LNV besloten om in totaal 80.000 
hectaren in Nederland als foerageergebied aan te wijzen voor de opvang van overwinterende ganzen 
en smienten. De provincie heeft als taak om de foerageergebieden aan te wijzen en te begrenzen. In 
deze gebieden kunnen ganzen en smienten in de wintermaanden ongestoord foerageren, zonder 
verjaagd te worden. Jacht en schadebestrijding op andere soorten dan de overwinterende ganzen en 
smienten mag binnen de foerageergebieden plaatsvinden onder de voorwaarden zoals die zijn 
vastgelegd in dit Beleidskader. Buiten de foerageergebieden is het mogelijk dat ganzen en smienten op 
grond van de Flora- en faunawet verjaagd worden om landbouwschade te voorkomen. Een deel van de 
taakstelling voor foerageergebieden wordt gerealiseerd in bestaande natuurgebieden. In onderstaand 
overzicht wordt de verdeling van oppervlaktes van de foerageergebieden gegeven. 
 
Tabel 5.3: Oppervlaktes van de ganzenfoerageergebieden 
Gebied Totaal  Agrarisch beheertype A01.03 Bestaand natuurgebied 
Aetsveldsche Polder 173 ha 173 ha  
Vechtstreek 683 ha 683 ha  
Lopikerwaard 759 ha 655 ha 104 ha 
Totaal 1615 ha 1511 ha 104 ha 

In dit natuurbeheerplan is de begrenzing van de foerageergebieden op de beheertypenkaart opgenomen 
als agrarisch beheertype A01.03 (zie kaartbijlage 3). Deze begrenzing is op 21 mei 2007 door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld in de ‘Aanwijzing en begrenzing foerageergebieden voor 
overwinterende ganzen en smienten’. Die begrenzing is zonder wijzigingen overgenomen in dit 
natuurbeheerplan. 
 
Binnen de begrensde foerageergebieden zijn er subsidiemogelijkheden in het kader van de 
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht. In de regelingstekst en op 
www.provincie-utrecht.nl/snl wordt de subsidie voor ganzenfoerageergebieden uitgelegd, staat wie 
voor subsidie in aanmerking komt en hoe de subsidie moet worden aangevraagd. 
 
Flexibiliteit bij de begrenzing van foerageergebieden 
De aanwijzing van de foerageergebieden gebeurt in principe voor onbepaalde tijd. Dit is gebaseerd op 
het uitgangspunt uit het Beleidskader Faunabeheer dat bepaalt dat de opvanggebieden duurzaam van 
karakter moeten zijn. Om in te kunnen spelen op veranderingen van het draagvlak of van het 
voorkomen van ganzen wordt de mogelijkheid geboden om in beperkte mate de ligging van de 
foerageergebieden te wijzigen. De agrarische natuurverenigingen krijgen de mogelijkheid om het 
draagvlak en het functioneren binnen een foerageergebied elke zes jaar te evalueren. In de praktijk zal 
de evaluatie in het vijfde jaar van de beheersovereenkomsten uitgevoerd moeten worden, in verband 
met de tijd die nodig is voor een procedure voor een eventuele aanpassing van de begrenzing. De 
agrarische natuurvereniging kan vervolgens op basis van deze evaluatie een verzoek indienen bij de 
provincie voor een verschuiving van het gebied. Een dergelijke verschuiving is in beperkte mate 
(maximaal 30 % per gebied) na zes jaar mogelijk, onder de voorwaarden dat het gebied als geheel een 
samenhangende compacte eenheid blijft en dat er voldoende ganzen voorkomen. Als uitgangspunt 
voor het verstrijken van de eerste zes jaar geldt het jaar 2007, het jaar van aanwijzing. 
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5.5 Subsidies voor probleemgebieden  
Natuurlijke omstandigheden, zoals een uitgesproken reliëf, hoge grondwaterpeilen of onregelmatige 
perceelsvormen, kunnen een beperking vormen voor de landbouw in bepaalde gebieden. Op deze 
gronden is bewerking moeilijker door de natuurlijke handicaps. Door deze fysieke omstandigheden 
hebben de agrariërs een concurrentienadeel, immers de productiekosten worden hoger en het 
rendement lager. Daarom is voor deze gebieden een extra subsidievorm ingesteld ter compensatie van 
de natuurlijke handicaps. Voorheen stond deze vergoeding bekend als de zogenaamde 
‘bergboerenregeling’. De gronden waar deze compensatie van toepassing is worden probleemgebieden 
genoemd. 
 
Deze subsidiëring voor natuurlijke handicaps wordt deels door de nationale overheid en deels door de 
Europese Commissie gefinancierd. Voorwaarde voor het mogen verstrekken van deze subsidie is dat 
de probleemgebieden waarbinnen de subsidie voor natuurlijke handicaps wordt verstrekt zijn 
aangemeld en goedgekeurd door de Europese Commissie. Nederland heeft afspraken gemaakt met de 
Europese Commissie over de criteria waaraan gebieden moeten voldoen die door Nederland 
aangemerkt worden als probleemgebied. 
In dit natuurbeheerplan is de begrenzing van de probleemgebieden in de provincie Utrecht opgenomen 
(kaartbijlage 6). De begrenzing is eerder door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 28 september 2004 
in het Beheersgebiedsplan provincie Utrecht, herziening 2004. Die begrenzing is zonder wijzigingen 
overgenomen in dit natuurbeheerplan. Er heeft dus ten opzichte van de eerdere begrenzing geen 
wijziging plaatsgevonden in dit natuurbeheerplan. Voor probleemgebiedensubsidies wordt in het 
natuurbeheerplan alleen bepaald waar die subsidie kan worden verstrekt. In de regelingstekst en op 
www.provincie-utrecht.nl/snl worden de subsidies voor probleemgebieden uitgelegd, staat wie voor 
subsidie in aanmerking komt en hoe de subsidie moet worden aangevraagd. 

5.6 Toeslagen 
Gescheperde schaapskuddes  
In de SVNL is een toeslag voor gescheperde schaapskuddes opgenomen. Kaartbijlage 7 geeft weer 
waar de toeslag van toepassing is. Het betreft een gedeelte van de gronden met de beheertypen N07.01 
(Droge heide), N06.04 (vochtige heide) en N11.01 (Droog schraalland). 
 
Vaarland 
In de SVNL is een toeslag voor vaarland opgenomen. Met vaarland worden gronden bedoeld die 
alleen over het water zijn te bereiken. Kaartbijlage 7 geeft weer waar de toeslag voor vaarland van 
toepassing is. 

5.7 Recreatiesubsidie 
In de SVNL is een recreatiesubsidie voor openstelling voor het publiek en inrichtingsmaatregelen 
opgenomen. Deze subsidie kan alleen in combinatie met een beheersubsidie worden aangevraagd. De 
recreatiesubsidie is van toepassing op alle gebieden waar een subsidie natuurbeheer kan worden 
aangevraagd. 

5.8 Regionaal Maatwerk en overige bestaande regelingen voor natuur- en 
landschapsbeheer 
De SVNL biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van eigen maatwerkpakketten. De provincie 
Utrecht maakt in dit natuurbeheerplan nog geen gebruik van deze mogelijkheid. Wel hebben 
Gedeputeerde Staten op 13 april 2010 een uitwerking vastgesteld van de wijze waarop de provincie 
invulling wil geven aan het regionale maatwerk. De inzet van de provincie is om in het najaar van 
2010 de eerste maatwerkpakketten vast te stellen. Bij de ontwikkeling van het regionale maatwerk zal 
de provincie de ervaringen van de regeling Kleine Landschapselementen en pilots voor Groenblauwe 
Diensten meenemen.  
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De regeling Kleine Landschapselementen richt zich op onderhoud, beheer en aanleg van kleine 
landschapselementen. De regeling wordt namens de provincie Utrecht uitgevoerd door Landschap 
Erfgoed Utrecht (www.landschaperfgoedutrecht.nl). Ook worden in de provincie Utrecht enkele pilots 
uitgevoerd met Groenblauwe Diensten (o.a. in West-Utrecht) en landschapsfondsen.  
 
Het natuurbeheerplan stuurt niet op deze twee provinciale regelingen. De provincie streeft ernaar om 
de bovengenoemde regelingen te integreren in het regionale maatwerk. Als (delen van) deze 
regelingen zijn overgenomen in de SNL dan zullen deze onderdelen ook opgenomen worden in een 
herziene versie van het natuurbeheerplan. Daarnaast heeft de provincie pilots gestart met aangepaste 
maatregelen in gebieden met hoge weidevogeldichtheden en met randenbeheer bij maïspercelen.  
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6. Kwaliteitsimpulsen Natuur en Landschap 
Dit hoofdstuk beschrijft welke gebieden voor subsidies uit de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur 
en landschap provincie Utrecht (SKNL) in aanmerking komen. Bij de kwaliteitsimpulsen gaat het 
veelal om een kwantitatieve of kwalitatieve opgave om in een bepaald gebied, onafhankelijk van het 
type beheerder, de natuurkwaliteit te verbeteren door: 
− verwerving van gronden voor natuurontwikkeling; 
− (her)inrichting van terreinen; 
− functieverandering van landbouwgrond naar natuurgrond; 
− herstel van milieu- en watercondities; 
− kwaliteitsverbetering van bestaande natuur. 
Subsidies voor Kwaliteitsimpulsen Natuur en Landschap worden verstrekt op basis van de 
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht. De subsidieaanvragen 
worden door de provincie getoetst aan de doelen van de ambitiekaart en waar relevant ook aan het 
provinciale Meerjarenprogramma Vitaal Platteland (pMJP). 
In dit natuurbeheerplan is een ambitiekaart opgenomen. Deze ambitiekaart beschrijft de gewenste 
eindsituatie van natuurterreinen en agrarische natuurgebieden. De ambitiekaart is een middel om te 
bepalen welk terrein voor een kwaliteitsimpuls in aanmerking zou moeten komen. 

6.1 De ambitiekaart  
Algemeen 
Daar waar de beheertypenkaart de actuele situatie van een terrein beschrijft, geeft de ambitiekaart de 
gewenste eindsituatie weer. Per terrein of locatie is zo veel mogelijk één beheertype toegekend. De 
begrenzing van de natuurterreinen van de ambitiekaart is zo dan in principe veelal gelijk aan de 
beheertypenkaart. Sommige natuurterreinen zullen op de ambitiekaart hetzelfde beheertype krijgen als 
op de beheertypenkaart is aangeven. Bij andere terreinen is er nog een verschil tussen de actuele 
situatie en de ambitie. De ambitiekaart geeft in feite de ontwikkelingsmogelijkheden en 
ontwikkelingsopgave van natuurterreinen weer. Indien de ontwikkeling van het natuurterrein naar een 
kwalitatief hoger beheertype niet via de weg van het reguliere beheer bereikt kan worden, zal een 
kwaliteitsimpuls in de vorm van een investeringssubsidie aan de orde zijn. De ambitiekaart is dus een 
middel om de benodigde kwaliteitsimpulsen van natuurterreinen en agrarische natuurgebieden in beeld 
te brengen. De ambitiekaart staat weergegeven op kaartbijlagen 8 tot en met 11 en in bijlage 1. 
 
Net als de beheertypenkaart is ook de ambitiekaart geen statisch document. Dat wil zeggen dat 
Gedeputeerde Staten in overleg met de beheerders kunnen besluiten om de ambities van een terrein te 
wijzigingen of te verfijnen. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld bij natuurontwikkelingsprojecten. Op het 
moment dat voormalige landbouwgrond daadwerkelijk wordt ingericht en beheerd als natuur, wordt de 
ambitiekaart (en de beheertypenkaart) geactualiseerd. 
 
Herziening van de ambitiekaart 
In het natuurbeheerplan 2009 was de ambitiekaart nog niet op terreinniveau uitgewerkt. De 
beheertypen (natuurdoelen) werden geclusterd per deelgebied weergegeven. Per deelgebied is daarbij 
een veronderstelde verdeling van de gewenste beheertypen in hectares gegeven. Bij de herziening van 
de ambitiekaart in dit natuurbeheerplan krijgt de ambitiekaart een andere invulling. Daarbij is 
uitgegaan van de ambitiekaart uit het natuurbeheerplan 2009. Voor bestaande natuur wordt per terrein 
of locatie één beheertype als ambitie toegedeeld. Fouten die zijn ontstaan bij de omzetting van de 
doelen uit de oude natuurgebiedsplannen naar de beheertypen uit de Index Natuur en Landschap zijn 
hierbij gecorrigeerd. In een aantal gevallen is de ambitie aangepast aan de actuele situatie in gebieden 
binnen de nieuwe natuur waar inmiddels een inrichting heeft plaatsgevonden. Verder zijn op de 
ambitiekaart ook de ambities voor agrarische natuur en landschapselementen opgenomen. 
Bij het invullen en actualiseren van de ambitiekaart ten aanzien van natuur zijn de volgende richtlijnen 
gehanteerd: 



Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 

 33

− Productiebossen (droog en vochtig bos met productie) die ofwel een actuele hoge natuurwaarde 
hebben (goed – uitstekend bosbiotoop) dan wel die een oude boskern betreffen. De ambitie is voor 
deze bossen gelegd, afhankelijk van bodem, grondwaterstand en recent toegepaste beheervorm bij 
N15.02 (Dennen-, eiken- en beukenbos); N14.03 (Haagbeuken- en essenbos), N14.02 (Hoog- en 
laagveenbos) of N17.01 (Vochtig hakhout- en middenbos). Voor overige bossen is het beheertype 
N00.02 toegedeeld (zie § 6.3). 

− Graslanden die op de beheertypenkaart het beheertype N12.02 (Kruiden- en faunarijk grasland) 
toegedeeld hebben gekregen, maar gezien hun ligging qua bodemtype en grondwaterstand in 
aanmerking komen voor een graslandtype van een hoger ambitieniveau, zoals is voorzien in het 
natuurbeheerplan 2009. Deze zijn toegedeeld aan N10.01 of N11.01 (Droog dan wel Nat 
schraalland), N10.02 (Vochtig hooiland) of N12.03 (Glanshaverhooiland). 

− Bij de omzetting van natuurdoelen uit de natuurgebiedsplannen naar de nieuwe beheertypen in het 
natuurbeheerplan 2009 is het natuurdoel ‘kemphaangrasland’ ten onrechte omgezet naar het 
beheertype N13.01 (Vochtig weidevogelgrasland). Dit doet onvoldoende recht aan de 
natuurdoelstellingen zoals deze in de natuurgebiedsplannen waren vastgelegd. Het natuurdoel 
kemphaangrasland is een subtype van nat schraalgrasland in de systematiek van de 
natuurgebiedsplannen. Het betreft matig schrale, natte graslanden die naast botanische kwaliteiten 
ook broedgelegenheid bieden aan zeer kritische weidevogels zoals watersnip en kemphaan. Hierbij 
hoort het beheertype N10.02 (Vochtig hooiland) uit de Index natuur en Landschap. De graslanden 
met het doel kemphaangrasland in de natuurgebiedsplannen zijn daarom in dit natuurbeheerplan 
gecorrigeerd naar N10.02. 

− Bossen die voorkomen op kansrijke locaties voor heideherstel en die ook aangegeven staan in de 
Notitie Heideherstel (2004) hebben het beheertype N00.02 (Nog om te vormen bestaande natuur) 
toegedeeld gekregen. Zie daartoe ook § 6.3. 

6.2 Nieuwe natuur en zoekgebieden nieuwe natuur (N00.01) 
Zoekgebieden nieuwe natuur en nieuwe natuur die (grotendeels) nog niet is ingericht staan op 
kaartbijlage 8 aangegeven met het beheertype N00.01 ‘Nog om te vormen naar natuur’. De te 
realiseren ambities zijn als een indicatieve verhouding in percentages voor het betreffende deelgebied 
aangegeven in bijlage 1. Kaartbijlage 9 geeft de bijbehorende ligging van deelgebieden weer. 
Binnen de gebieden die zijn aangegeven als zoekgebied nieuwe natuur of zoekgebied ecologische 
verbindingszones is slechts een beperkt aantal hectaren beschikbaar voor nieuwe natuur. Deze zijn per 
deelgebied genoemd in bijlage 1. In het zoekgebied nieuwe natuur zijn er naast ambities voor 
natuurbeheer tevens ambities voor agrarisch natuurbeheer. Op de ambitiekaart, onderdeel natuur 
(kaartbijlage 8) zijn de zoekgebieden met het beheertype N00.01 daarom met een extra arcering 
gekenmerkt. De ambities voor agrarische natuur worden weergegeven op kaartbijlagen 10 en 11.  

6.3 Ontwikkeling en omvorming van bestaande natuur (N00.02) 
Binnen het als bestaande natuur begrensde gebied zijn er terreinen die (gedeeltelijk) een andere 
inrichting zullen krijgen dan nu, maar waarvan de concrete inrichting nog moet worden uitgewerkt. 
Deze terreinen worden op de ambitiekaart aangegeven met het beheertype N00.02 (Nog om te vormen 
bestaande natuur). Hierbij worden de te realiseren ambities evenals bij het beheertype N00.01 als een 
indicatieve verhouding in percentages aangegeven. De indicatieve verhoudingen worden hieronder 
toegelicht, kaartbijlage 9 geeft de deelgebieden weer. Het gaat om de voormalige vliegbasis 
Soesterberg, verschillende bossen en de gebieden met omvorming naar heide. 
 
Voormalige vliegbasis Soesterberg 
Met het besluit van Defensie om de vliegactiviteiten te verplaatsen van Soesterberg naar de basis in 
Gilze-Rijen komt een groot deel van de basis beschikbaar voor een andere bestemming. De 
voormalige vliegbasis is in 2009 gedeeltelijk aangekocht door de provincie. Defensie blijft in het bezit 
van het overige deel. In het ruimtelijke plan over de voormalige vliegbasis worden de nieuwe grenzen 
en natuurdoelen aangegeven voor het gebied. In zowel het provinciale deel als het deel van defensie 
zal een herinrichting plaatsvinden. Dit wordt op dit moment nader uitgewerkt. Daarom is voor de 
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voormalige vliegbasis als geheel het beheertype N00.02 weergegeven op de ambitiekaart, met daarbij 
de volgende indicatieve verhouding beheertypen: 
N15.02 (Dennen-, eiken en beukenbos): 40% 
N11.01 (Droog schraalgrasland): 40% 
N07.01 (Droge heide):   20% 
 
Bossen met beheertype N00.02 
Bossen die geen concreet beheertype toebedeeld hebben gekregen, die veelal op de ambitiekaart het 
beheertype N16.01 of N16.02 (Droog of vochtig bos met productie) hebben en in de oude 
natuurgebiedsplannen het natuurdoeltype ‘Multifunctioneel bos’ hadden, zijn op de ambitiekaart 
weergegeven als N00.02. In het in 2001 door Gedeputeerd Staten vastgestelde document ‘Utrechtse 
natuurdoeltypen’ is bepaald dat voor de multifunctionele bossen 20% uit natuurbos dient te bestaan. 
De indicatieve verhouding is daarom bepaald als 80% N16.01 of N16.02 en 20% van een ander 
bosbeheertype. De beheertypen zijn bepaald op basis van bodemtype. Het beheertype N00.02 voor 
bossen is op grond van de indicatieve verhoudingen in drie groepen te verdelen: 
Bos 1: 80% N16.01 (Droog bos met productie) en 20% N15.02 (Dennen-, eiken en beukenbos) 
Bos 2: 80% N16.02 (Vochtig bos met productie) en 20% N15.02 (Dennen-, eiken en beukenbos) 
Bos 3: 80% N16.02 (Vochtig bos met productie) en 20% N14.02 (Hoog- en laagveenbos) 
Op kaartbijlage 9 is de ligging van de groepen weergegeven. 
 
Omvorming van bos naar heide 
Voor planten- en diersoorten die afhankelijk zijn van specifieke natuurtypen zoals heide en stuifzand 
zijn ecologische verbindingen noodzakelijk. Voor de ontwikkeling van deze verbindingszones zal 
veelal bestaand bos omgevormd moeten worden in heide, stuifzand of schraalgrasland. Door een 
dergelijke omvorming kunnen bestaande natuurkernen vergroot, versterkt en/of verbonden worden. In 
de Notitie Heideherstel (2004) is door de provincie Utrecht een beleidskader geschapen voor de 
omvorming van bos naar open natuur in de provincie Utrecht. Daarbij is een selectie gemaakt van 
gebieden waar vergroting en versterking gewenst is. Dit is vooral het geval op de Utrechtse 
Heuvelrug. 
Omvorming betreft altijd bestaande natuur (bos). Het is voor de beheerder mogelijk om in eigen 
beheer de bestaande natuur om te vormen of hiervoor subsidie aan te vragen in het kader van de 
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht. De subsidieaanvraag wordt 
dan getoetst op bestaande natuurwaarden. 
Voor een groot deel van de bossen op de Utrechtse Heuvelrug is de herplantplicht volgens de Boswet 
uit 1962 van toepassing. Voor deze bossen geldt dat een gekapte oppervlakte bos, bijvoorbeeld voor 
natuurontwikkeling, elders gecompenseerd moet worden. De eigenaar is verantwoordelijk voor deze 
herplant. Voor de inmiddels gedeeltelijk gerealiseerde omvorming van bos naar heide is er met het rijk 
een speciale vrijstelling en een gezamenlijke compensatie afgesproken. 
Voor een deel van de bossen op de Utrechtse Heuvelrug worden mogelijkheden geboden voor 
omvorming van 350 ha bos naar heide (320 ha), openzand (15 ha) en droog schraalgrasland (15 ha). 
De gebieden die voor omvorming in aanmerking komen, zijn de gebieden waarvoor in de Notitie 
Heideherstel voorstellen tot omvorming zijn gedaan. Op dit moment is reeds 200 hectare van de 
taakstelling voor omvorming gerealiseerd en verwerkt op de beheertypenkaart en de ambitiekaart in dit 
natuurbeheerplan. Op de ambitiekaart (kaartbijlage 8) is het resterende gebied dat voor omvorming in 
aanmerking komt aangegeven met het beheertype N00.02. Kaartbijlage 9 geeft de ligging weer van dit 
gebied. Daarbinnen geldt de volgende indicatieve verhouding van beheertypen: 
N07.01 (Droge heide):   10% 
N06.04 (Vochtige heide):  6% 
N07.02 (Zandverstuiving):  2% 
N11.01 (Droog schraalland):  2% 
N15.02 (Dennen-, eiken en beukenbos): 40% 
N16.01 (Droog bos met productie): 40% 
In de Notitie Heideherstel is aangegeven binnen welke randvoorwaarden de omvorming van bos naar 
heide kan plaatsvinden. De provincie zal bijvoorbeeld geen toestemming geven voor het kappen van 
oude boskernen (rapport ‘Oude boskernen van de Utrechtse Heuvelrug’, Provincie Utrecht 2004). 
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6.4 Kwaliteitsimpuls: investeringssubsidie 
Het verschil tussen de ambitiekaart en de beheertypenkaart geeft weer of er gebruik kan worden 
gemaakt van een investeringssubsidie (kwaliteitsimpuls). Op de beheertypenkaart kan nu bijvoorbeeld 
bos zijn aangegeven, terwijl op de ambitiekaart heide staat. De investeringssubsidie kan nu worden 
gebruikt voor de verandering van bos naar heide. Na het toekennen van de subsidie en het uitvoeren 
van de maatregelen zal de beheertypenkaart en daarmee het natuurbeheerplan moeten worden 
aangepast zodat er voor heide beheersubsidie kan worden verkregen volgens de SNL. De 
investeringssubsidie kan gericht zijn op: 
a. maatregelen voor verbetering van de natuurkwaliteit in een bestaand natuurterrein waarbij het 

beheertype niet verandert; 
b. inrichtingsmaatregelen in een bestaand natuurterrein waarbij van het aanwezige beheertype wordt 

overgestapt naar het gewenste beheertype volgens de ambitiekaart; 
c. inrichtingsmaatregelen waarbij landbouwgrond wordt omgevormd naar natuurterrein; 
d. inrichtingsmaatregelen op landbouwgrond om de kwaliteit van een aanwezig agrarisch beheertype 

te verhogen; 
e. inrichtingsmaatregelen op landbouwgrond met als doel om nieuwe landschapselementen aan te 

leggen. 
Voor de specifieke voorwaarden met betrekking tot de verlening van een investeringssubsidie wordt 
verwezen naar de verordeningstekst of naar www.provincie-utrecht.nl/snl. 

6.5 Particulier natuurbeheer en subsidie voor functiewijziging 
Particulier natuurbeheer (of samenwerkingsverbanden van particulieren) is in de begrensde 
natuurgebieden op de meeste gronden in Utrecht mogelijk. De particulieren zijn en blijven in dat geval 
eigenaar van de gronden. Landbouwgronden worden daarbij definitief omgezet in natuur waarbij de 
waardevermindering van de grond wordt vergoed. Dit valt onder subsidie functieverandering. Voor 
deze functieverandering bestaat sinds 2005 een fiscale vrijstelling. Particulier natuurbeheer is een 
belangrijk middel voor de realisatie van de EHS. Onder Kwaliteitsimpulsen Natuur vallen ook de 
subsidies voor functiewijziging van landbouwgrond naar natuur. Deze subsidie is erop gericht om 
particuliere grondeigenaren de mogelijkheid te bieden om landbouwgronden definitief om te vormen 
tot een natuurterrein. De subsidie voorziet in de compensatie van de waardevermindering van de grond 
als gevolg van deze omvorming. 
 
De provincie Utrecht stimuleert het particuliere natuurbeheer actief. In de notitie Stimuleren particulier 
en agrarisch natuurbeheer (2005) worden voorstellen gedaan om particulier en agrarisch natuurbeheer 
te stimuleren, gericht op het behalen van de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen van de EHS. 
Door het rijk is aangeven dat het resterende deel van de EHS voor 60 % via grondverwerving ten 
behoeve van een natuurorganisatie zal plaatsvinden en voor 40 % via particulier (en agrarisch) 
natuurbeheer gerealiseerd zal worden. In het provinciale Beleidskader Omslag van verwerving naar 
beheer (2005) heeft de provincie verder uitgewerkt op welke wijze de provincie invulling aan deze 
beleidsomslag zal geven. Daartoe zijn gebieden aangewezen waar actieve grondverwerving plaatsvindt 
en gebieden waar particulier natuurbeheer actief gestimuleerd wordt. Uitgangspunt daarbij is dat de 
aankoopplicht en de mogelijkheden voor particulier natuurbeheer, zoals die in dit natuurgebiedsplan 
zijn opengesteld, overal van toepassing blijven. 
De subsidie voor functiewijziging kan alleen worden verstrekt indien de beoogde terreinen worden 
ingericht voor de natuurdoelen zoals opgenomen op de ambitiekaart. 
Voor de verdere specifieke voorwaarden met betrekking tot de verlening van een subsidie voor 
functiewijziging wordt verwezen naar de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 
provincie Utrecht of naar www.provincie-utrecht.nl/snl.  
 
Uitzonderingen voor particulier natuurbeheer 
In een aantal gebieden in de provincie Utrecht is particulier natuurbeheer niet mogelijk of aan 
bepaalde voorwaarden gebonden: 
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1. Bethunepolder
In de Bethunepolder is op basis van het Convenant Bethunepolder (1997) particulier natuurbeheer 
uitgesloten. Dit betreft de deelgebieden VP 55, VP 56A, VP 56B en VP 56C op kaartbijlage 9. 
2. Uiterwaarden van Nederrijn en Lek
In de uiterwaarden geldt de voorwaarde voor particulier natuurbeheer dat de beheerseenheid onderdeel 
uitmaakt van een groot samenhangend gebied (>50 ha) en met één aanspreekpunt voor de 
rivierbeheerder. 

6.6 Grondverwerving 
De mogelijkheid van grondverwerving door Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) is van 
toepassing op alle gronden die in dit natuurbeheerplan zijn begrensd als nieuwe natuur, zoekgebied 
nieuwe natuur en zoekgebied ecologische verbindingszones (zie hoofdstuk 4). BBL heeft een 
koopplicht binnen de als nieuwe natuur begrensde natuurgebieden indien de gronden worden 
aangeboden aan BBL. In dat geval dient BBL de grond tegen agrarische waarde te verwerven. Deze 
koopplicht is een verwervingsplicht voor BBL, maar geen plicht voor de grondeigenaar om de grond 
te koop aan te bieden. De verwervingsplicht wordt geregeld in de Regeling Inrichting Landelijk 
Gebied (de RILG, 14 december 2006, nr. TRCJZ/2006/3910). Dit natuurbeheerplan kan gezien 
worden als een plan, welke wordt bedoeld in artikel 5, onder a. en b., van de RILG. 
 
Realisatie van nieuwe natuur gebeurt op basis van vrijwilligheid. Buiten de begrensde natuurgebieden 
kan BBL eveneens gronden verwerven (als ruilgrond) voor de realisatie van de natuurgebieden. BBL 
blijft dus in het gehele plangebied actief op de grondmarkt, ook in gebieden met strategie beheer. BBL 
levert gronden door aan terreinbeherende organisaties, of aan particulieren. In het provinciale 
beleidskader Omslag van verwerving naar beheer (2005) zijn gebieden aangewezen waar voorkeur 
geldt voor òf particulier beheer òf verwerving. 

6.7 Overgangsbeheer 
Op sommige gronden, die zijn begrensd als nieuwe natuur, bestaat de mogelijkheid om als vorm van 
‘overgangsbeheer’ agrarisch natuurbeheer uit te voeren. Het gaat om gronden die begrensd zijn als 
nieuwe natuur, waar verwerving of functieverandering nog niet hebben plaatsgevonden, waar 
agrarisch natuurbeheer een bijdrage levert aan de realisatie van het einddoel.  
Overgangsbeheer is mogelijk: 
1. In nieuwe natuurgebieden met op de ambitiekaart een weidevogeldoelstelling (beheertype N13.01), 
voor zover er een reële mogelijkheid bestaat een functionerend weidevogelmozaïek te realiseren. 
Agrarisch natuurbeheer heeft in deze gebieden de doelstelling om bestaande weidevogelpopulaties te 
behouden; het is echter niet het beoogde eindbeheer. Op de beheertypenkaart zijn deze gebieden 
begrensd met het agrarische beheertype A01.01. Het betreft enkele gebieden in De Venen. 
2. Op enkele als nieuwe natuur begrensde gronden die gelegen zijn binnen een NSW-landgoed met op 
de ambitiekaart een hogere botanische graslanddoelstelling (beheertypen N10.01, N10.02, N11.01 en 
N12.03). Deze gronden zijn met name gelegen in de Gelderse Vallei en op de Utrechtse Heuvelrug. 
Uitbreiding van agrarisch natuurbeheer op NSW-landgoederen volgens deze voorwaarden is alleen 
mogelijk bij een herziening van het natuurbeheerplan wanneer beheerders kunnen aangeven dat met 
het agrarische beheer ook daadwerkelijk botanische doelstellingen kunnen worden behaald. 
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Bijlage 1 
De onderstaande tabel geeft de indicatieve verhouding van beheertypen weer voor de deelgebieden die 
op de ambitiekaart als N00.01 (Nog om te vormen naar natuur) staan aangegeven. De betekenis van 
codes van de beheertypen uit Index Natuur en Landschap zijn te vinden in bijlage 2. Daarnaast is per 
beheertype het oppervlaktequotum in hectares gegeven. De ligging van de deelgebieden is terug te 
vinden op kaartbijlage 9. 
In principe staan in bijlage 1 alleen deelgebieden voor nieuwe natuur en zoekgebieden nieuwe natuur. 
Bij de deelgebieden VP 49 t/m VP 57 is echter geen onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe 
natuur, omdat dit onderscheid op kaart 1 nog onvolledig is. Bij een volgende herziening van het 
natuurbeheerplan wordt dit gecorrigeerd. 
De nummering van de deelgebieden volgt de nummering uit de oude natuurgebiedsplannen van voor 
2010. Omdat de indeling her en der is gewijzigd en sommige deelgebieden bij eerdere herzieningen 
kunnen zijn vervallen, is de nummering niet overal doorlopend. 
 
De Venen (DV) 
deelgebied naam ha indicatieve verhouding van beheertypen 
DV 1 Botshol/Nellestein 176 20%  N10.01, 80% N10.02 
DV 4 B Nesserdwarstocht 12 20% N04.01, 5% N04.02, 40% N05.01, 35% N10.01 

DV 5 Groot Mijdrecht Noordoost 395
15% N04.01, 10% N04.02, 40% N05.01, 15% N06.01, 
10% N10.01, 10% N14.02 

DV 7 Groot Mijdrecht Zuid 320
10% N04.02, 60% N05.01, 10% N10.01, 10% N10.02, 
10% N14.02 

DV 8 B Gagel Familieakker 9 100% N05.01 
DV 9 B Demmerik 115 20% N10.01, 80% N10.02 
DV 10 A Demmerik 39 100% N10.02 
DV 10 B Veenkade 41 100% N10.01 
DV 10 C Gagelgebied 13 100% N05.01 
DV 10 D Groot Wilnis Vinkeveen 30 30% N10.01, 70% N10.02 
DV 10 E Bijleveld, Boterwal 12 100% N05.01 
DV 10 F Schoonwaterverbinding 21 20% N04.01, 10% N04.02, 40% N06.01, 30% N10.01 

DV 13 

Polder Groot Wilnis Vinkeveen 
(meestal aangeduid als “de Wilnisse 
Bovenlanden”) 325

20% N05.01, 20% N10.01, 25% N10.02, 25% N13.01, 
10% N14.02 

DV 14 A Bovenlanden  275
10% N04.01, 10% N04.02, 25% N05.01, 25% N10.02, 
25% N13.01, 5% N14.02 

DV 15 Polder Blokland 174 10% N04.01, 30% N05.01, 5% N10.01, 55% N10.02 

DV 16 Eerste Bedijking 60
3% N04.02, 20% N05.01, 2% N10.01, 70% N10.02, 
5% N14.02 

DV 17 B Schraallanden langs de Meije 36 85% N10.01, 15% N10.02 
DV 17 C Zegvelderbroek 21 100% N10.01 
DV 19 Polder Rietland 135 20% N10.01, 20% N10.02, 60% N13.01 
DV I Drechtkanaal 6 100% N05.01 
DV II Waver 6 65% N05.01, 35% N10.01 
DV III Holendrecht 8 50% N05.01, 50% N10.01 
DV IV Winkel 13 75% N05.01, 25% N10.01 
DV IX Nieuwkoop-Zegveld 50 5% N04.02, 50% N05.01, 45% N10.01 
DV V Geuzensloot en Oukoop 40 50% N05.01, 40% N10.01, 010% N14.02 
DV VI De Aa 28 60% N05.01, 40% N10.01 
DV VII Wilnis 39 45% N05.01, 40% N10.01, 015% N14.02 
DV VIII Spoorlijn Woerden 10 50% N05.01, 0050% N14.02 
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Eemland (EL) 
deelgebied naam ha indicatieve verhouding van beheertypen 
EL 1 Valse Bosjes 16 25% N06.04, 25% N10.01, 15% N10.02, 35% N14.02 
EL 2 Eemmeer - Zomerdijk 0 5% N05.01, 20% N10.02, 75% N13.01 
EL 4 Bekaaide Maat 6 35% N05.01, 50% N10.01, 15% N12.03 
EL 5 Westdijk 30 30% N05.01, 70% N12.03 
EL 6 Zomerdijk 14 15% N04.02, 40% N05.01, 15% N10.01, 30% N10.02 
EL 11 Zuidereind 19 30% N05.01, 70% N10.02 
EL 13 Liniedijk 8 20% N05.01, 40% N10.01, 040% N12.03 

EL 14 Coelhorst 79
2% N04.02, 5% N05.01, 60% N10.02, 20% N11.01, 
13% N15.02 

EL I Valse Bosjes -Gooi 5 15% N06.04, 15% N10.01, 35% N10.02, 35% N15.02 
EL III Eem: Bekaaide Maat 22 60% N05.01, 25% N10.01, 015% N12.03 
EL IV Eem: Eembrugge - A1 - Zuidereind 5 40% N05.01, 0060% N12.03 
EL V Eem: Zeldert - Coelhorst 6 35% N05.01, 35% N10.01, 030% N12.03 

EL VI 
EemCoelhorst/Amersfoort - 
Schothorst 10

10% N04.02, 20% N05.01, 10% N10.01, 30% N10.02, 
30% N15.02 

EL VII Praamgracht 5 40% N05.01, 20% N10.01, 40% N10.02 

EL VIII De Birkt (Heuvelrug - Eem) 40
10% N05.01, 10% N05.02, 50% N10.01, 20% N10.02, 
5% N15.02, 5% N17.01 

Gelderse vallei (GV) 
deelgebied naam ha indicatieve verhouding van beheertypen 

GV 1 B Stoutenburg 44
10% N03.01, 10% N06.04, 40% N10.01, 20% N11.01, 
10% N14.02, 10% N17.01 

GV 1 C Barneveldse beek, Esvelderbeek 14 50% N11.01, 50% N15.02 
GV 1 D Verbinding Stoutenburg-Juliusput 14 10% N07.01, 70% N11.01, 20% N17.02 
GV 3 Gebied Zwarteweg-Valleikanaal 7 60% N10.02, 40% N17.01 
GV 4 Heiligenberg / Lockhorst 2 100% N05.01 
GV 5 A Groot-Zandbrink 12 50% N06.04, 50% N10.01 
GV 5 B Romselaar 29 50% N10.01, 50% N14.02 
GV 5 C Moorsterbeek 78 35% N06.03, 50% N10.01, 15% N14.02 
GV 5 D Overig Moorsterbeekgebied 8 50% N10.02, 50% N11.01 
GV 6 Schoolsteegbosjes 63 45% N10.01, 45% N10.02, 10% N12.02 
GV 7 Valleikanaal Noord 44 30% N10.01, 30% N10.02, 20% N12.02, 20% N17.01 
GV 8 De Boom en Geerestein 33 65% N10.01, 35% N11.01 
GV 9 Den Treek 57 10% N05.01, 60% N10.01, 05% N12.05, 25% N14.03 

GV 10 
Overgangszone Heuvelrug-Vallei, 
Maarsbergen 34 50% N10.01, 50% N10.02 

GV 11 
Overgangszone Heuvelrug-Vallei, 
Overberg 53 50% N06.04, 40% N10.01, 10% N11.01 

GV 12 A Valleikanaal - Ponlijn 14 20% N05.01, 50% N10.02, 30% N15.02 
GV 12 B Stapstenen Woudenberg 19 100% N10.02 
GV 12 C Lambalgen 3 100% N10.01 
GV 12 D Broekerbos 2 100% N11.01 
GV 14 Luntersche beek 58 75% N10.01, 25% N11.01 
GV 16 Daatselaar 3 100% N10.01 
GV 17 Munnikenbeek 7 100% N10.01 
GV 18 Nieuw Amerongen 33 20% N07.01, 010% N10.02, 70% N11.01 
GV 19 Valleikanaal - Eendekooi 24 25% N06.04, 50% N10.02, 25% N15.02 
GV 20 Emminkhuizerberg 71 10% N07.01, 70% N11.01, 20% N17.02 
GV 21 Meeuwenkampje 89 20% N06.01, 5% N06.04, 75% N10.01 
GV 22 Prattenburg 7 100% N11.01 

GV 23 A 
Achterbergse hooilanden en Goede 
Troost 173

10% N04.02, 10% N06.01, 10% N06.02, 50% N06.04, 
10% N14.02, 10% N17.01 
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deelgebied naam ha indicatieve verhouding van beheertypen 
GV 23 B De Hel en Blauwe Hel 10 100% N10.01 
GV 24 A Laarserberg 11 45% N11.01, 45% N12.05, 10% N15.02 
GV 24 B Gebied Bergweg en Boslandweg 8 50% N11.01, 50% N15.02 
GV 24 C Gebied Cuneraweg en Bergweg 10 70% N11.01, 30% N15.02 
GV 24 D Stapsteen Grebbesluis - Grift 6 100% N10.01 

GV 25 Modderbeek 95
10% N05.01, 10% N06.03, 60% N10.01, 10% N11.01, 
10% N14.02 

GV 26 Langsteegse bos 99
30% N10.01, 25% N10.02, 20% N12.02, 5% N12.05, 
20% N17.01 

GV 27 Zone Grebbedijk 27 50% N11.01, 50% N15.02 

GV A 
Barneveldse beek, Hoevenlakensche 
beek en Esvelder beek 15 5% N03.01, 25% N05.01, 045% N10.02, 25% N14.01 

GV B 1 Modderbeek 7 5% N03.01, 10% N05.01, 70% N10.02, 15% N14.01 
GV C Valleikanaal Noord 8 40% N05.01, 050% N10.02, 10% N14.01 
GV D Heiligenbergerbeek 8 60% N10.01, 040% N14.03 
GV E De Heigraaf 16 20% N05.01, 50% N10.01, 010% N11.01, 20% N14.03 
GV F Luntersche beek 18 30% N05.01, 060% N10.02, 10% N14.01 
GV G Nederwoudsche beek 12 035% N10.02, 30% N11.01, 35% N14.01 

GV H Utrechtse Heuvelrug ? Binnenveld 15
15% N05.01, 20% N10.01, 025% N11.01, 25% N15.02, 
15% N17.01 

GV I Overgangszone Heuvelrug-Vallei, 94
10% N06.04, 10% N07.01, 45% N10.01, 015% N11.01, 
10% N12.05, 10% N15.02 

GV II 
Robuuste verbinding Den Treek, 
Geerenstein 67

5% N06.04, 5% N07.01, 40% N10.01, 020% N11.01, 
30% N15.02 

GV III 
Robuuste verbinding, Valleikanaal, 
Moorst, Modderbeek 108

15% N06.04, 15% N07.01, 25% N10.01, 025% N11.01, 
20% N15.02 

GV IV Robuuste verbinding Laarserberg 15 0055% N11.01, 45% N15.02 

GV J 
Grift (Blauwe Kamer - Achterbergse 
Hooilanden) 10 50% N05.01, 50% N10.01 

GV K Ponlijn 8 15% N07.02, 040% N10.02, 20% N11.01, 25% N15.02 

GV V Robuuste Verbinding V 55
5% N06.04, 5% N07.01, 30% N10.01, 5% N10.02, 
30% N11.01, 5% N14.02, 5% N14.03, 15% N15.02 

Kromme rijn (KR) 
deelgebied naam ha indicatieve verhouding van beheertypen 
KR 1 Voorveldse polder 23 5% N05.01, 80% N10.01, 10% N14.03, 5% N17.01 
KR 2 Sandwijck/Griftensteijn 43 5% N10.01, 80% N10.02, 10% N12.05, 5% N14.01 
KR 3 Percelen A28 25 20% N05.01, 10% N10.01, 40% N14.03, 30% N15.02 
KR 4 Vollenhoven 11 35% N10.01, 65% N10.02 
KR 5 Oostbroek 9 10% N05.01, 80% N10.01, 10% N17.01 

KR 6 Lage grond/Niënhof 59
2% N05.01, 5% N10.01, 080% N11.01, 3% N14.03, 
10% N17.02 

KR 7 Amelisweerd/Rijnauwen 82 2% N05.01, 98% N11.01 
KR 8 Vechten 28 5% N05.01, 80% N12.03, 15% N17.01 
KR 12 Wulperhorst/Blikkenburg 47 45% N10.02, 50% N11.01, 5% N17.02 
KR 12a Kleine Breul 18 100% N10.02 
KR 13 Rijnwijck 8 100% N11.01 
KR 15 De Woerd 71 45% N10.01, 55% N10.02 
KR 16 Steenhovenweg-Werkhoven 19 10% N04.02, 15% N05.01, 55% N10.01, 20% N14.01 
KR 17 Stenenbrug-Werkhoven 6 85% N10.01, 15% N17.01 
KR 18 Oude Kromme Rijn-Werkhoven 4 25% N05.01, 75% N10.01 
KR 19 Hardenbroek-Cothen 10 50% N10.01, 50% N10.02 
KR 20 Ossenwaard-Cothen 3 65% N14.01, 35% N17.01 
KR 21 Rhijnestein-Cothen 5 100% N10.01 
KR 22 Groenewoud-Cothen 2 50% N11.01, 50% N14.01 
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deelgebied naam ha indicatieve verhouding van beheertypen 
KR 23 Vikinghofterrein 9 10% N04.02, 20% N05.01, 45% N10.01, 25% N14.03 
KR 25 Amsterdam Rijnkanaal 14 30% N05.01, 70% N10.01 
KR 30 Rietveld 10 30% N10.01, 70% N10.02 
KR 34 Natewisch 0 85% N10.01, 15% N14.03 
KR A Langbroekerwetering (A) 23 20% N05.01, 65% N10.01, 015% N14.01 

KR B Langbroekerwetering (B) 24
10% N05.01, 25% N10.01, 20% N10.02, 35% N14.03, 
10% N17.01 

KR C Langbroekerwetering (C) 6 15% N10.01, 15% N10.02, 70% N15.02 

KR D Langbroekerwetering (D) 16
5% N05.01, 25% N10.01, 20% N10.02, 45% N15.02, 
5% N17.01 

KR E Langbroekerwetering (E) 6 35% N05.01, 0065% N17.01 

KR F 
Natuurvriendelijke oevers langs 
hoofdwater-gangen Langbroe 5 40% N05.01, 60% N10.01 

KR G 
Kromme IJssel- Langbroek en Lek 
(Buitenwaard) 15 50% N05.01, 15% N10.01, 035% N14.03 

KR H Spoorlijn Den Bosch 15 30% N05.01, 20% N10.01, 020% N11.01, 30% N17.01 

KR I Langbroekerwetering (I) 112
30% N10.01, 035% N11.01, 5% N12.05, 25% N15.02, 
5% N17.01 

KR II Langbroekerwetering (II) 137
5% N05.01, 30% N10.01, 020% N11.01, 5% N12.05, 
35% N14.03, 5% N17.01 

KR II Langbroekerwetering (II) 0
5% N05.01, 30% N10.01, 020% N11.01, 5% N12.05, 
35% N14.03, 5% N17.01 

KR III Langbroekerwetering (III) 40 10% N10.01, 50% N10.02, 35% N14.03, 5% N17.01 

KR IV Langbroekerwetering (IV) 54
10% N10.01, 10% N10.02, 25% N11.01, 20% N12.05, 
30% N15.02, 5% N17.01 

KR V Langbroekerwetering (V) 75
5% N05.01, 40% N10.01, 30% N10.02, 20% N14.03, 
5% N17.01 

KR VI Langbroekerwetering (VI) 41
10% N10.01, 25% N10.02, 35% N11.01, 25% N15.02, 
5% N17.01 

Utrechtse Heuvelrug (UH) 
deelgebied naam ha indicatieve verhouding van beheertypen 
UH 2 B Venwoude 42 100% N10.01 
UH 2 E Boetzelaerse veld 12 35% N07.01, 65% N11.01 
UH 3 A De Wiek / Dorrestein 31 40% N10.01, 60% N10.02 
UH 3 B Soesterveen 37 15% N06.03, 85% N10.01 

UH 4 B 
Pijnenburg-Zuid / Bouwlust / De 
Kooi 39 15% N06.04, 25% N07.01, 40% N10.01, 20% N11.01 

UH 6 C De Birkt 27 50% N11.01, 50% N12.05 
UH 9 A Hazenwater 4 60% N06.04, 15% N06.06, 25% N10.02 
UH 9 B Paradijsweg 5 60% N11.01, 40% N12.05 
UH 9 C Ingeborg 4 5% N10.01, 20% N10.02, 50% N14.02, 25% N15.02 
UH 9 D De Troet 3 50% N10.01, 50% N10.02 
UH 9 F 't Waswater / Langeveen 13 65% N06.04, 35% N10.02 
UH 12 D Aspergeveldje 26 75% N11.01, 25% N15.02 
UH 13 C Egelmeer 11 20% N06.04, 25% N10.01, 055% N11.01 
UH 13 D KAMM-landgoederen 13 40% N10.01, 20% N10.02, 40% N11.01 
UH 13 E Stapsteen Heygraaff 4 100% N10.01 
UH 13 F Bovenhaarweg 4 100% N11.01 
UH 14 C Den Tangh / Koerheuvel 36 50% N11.01, 50% N12.05 
UH 14 D Prattenburg 5 100% N11.01 
UH 15 A Laarschenberg 11 45% N11.01, 55% N12.05 
UH B Heiligenbergerbeek 5 40% N05.01, 60% N10.02 

UH m Heuvelrug Midden 35
35% N06.04, 15% N10.01, 25% N10.02, 15% N11.01, 
10% N12.05 

UH n Heuvelrug Noord 90
25% N06.04, 25% N07.01, 025% N10.02, 20% N11.01, 
5% N12.05 
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deelgebied naam ha indicatieve verhouding van beheertypen 

UH z Heuvelrug Zuid 110
10% N06.04, 25% N07.01, 010% N10.02, 20% N11.01, 
35% N12.05 

Uiterwaarden (UI) 
deelgebied naam ha indicatieve verhouding van beheertypen 
UI 2 Uiterwaarden nabij Rhenen 14 100% N11.01 
UI 3 Palmerswaard 4 100% N14.01 

UI 4 Elster Buitenwaard 135
30% N02.01, 5% N05.01, 20% N10.02, 35% N12.03, 
10% N14.01 

UI 6 Domswaard 33
10% N02.01, 30% N10.01, 10% N10.02, 30% N12.01, 
20% N12.03 

UI 7 Lunenburgerwaard/Gravenbol 123
10% N02.01, 20% N05.01, 20% N10.02, 5% N11.01, 
40% N12.03, 5% N14.01 

UI 8 Bosscherwaarden 130
20% N02.01, 30% N05.01, 20% N10.02, 5% N11.01, 
20% N12.03, 5% N14.01 

UI 9 Schalkwijker Buitenwaard 147
10% N02.01, 25% N05.01, 25% N10.01, 5% N10.02, 
5% N11.01, 20% N12.03, 10% N14.01 

UI 10 Steenwaard 147 20% N02.01, 25% N05.01, 50% N11.01, 5% N14.01 
UI 11 Honswijker Waard 33 10% N05.01, 90% N11.02 
UI 12 Waalse Waard 13 10% N05.01, 75% N11.01, 15% N14.01 

UI 13 Bossenwaarden 52
10% N02.01, 20% N05.01, 35% N10.01, 5% N10.02, 
10% N11.01, 15% N12.03, 5% N14.01 

UI 14 
Gecombineerde uiterwaarden/Horde/ 
Galgenwaard 157

5% N02.01, 25% N05.01, 20% N10.02, 25% N11.01, 
20% N12.03, 5% N14.01 

UI 15 Wielse en Vogelzangse waard 37 10% N02.01, 35% N05.01, 55% N11.01 

UI 16 Willige Langerakse Waard 33
30% N02.01, 15% N05.01, 35% N11.01, 5% N12.03, 
15% N14.01 

UI U EVZ Uiterwaarden 30 100% N12.01 

Vianen (VI) 
deelgebied naam ha indicatieve verhouding van beheertypen 
VI 1 Uiterwaarden bij Everdingen 91 25% N04.02, 30% N05.01, 25% N10.01, 20% N11.01 
VI 2 Uiterwaarden bij Vianen 115 20% N04.02, 45% N05.01, 20% N10.01, 15% N11.01 
VI 2a Stroomdalgrasland A2 8 100% N11.01 
VI 3 Middelwaard 4 100% N13.01 
VI 5 Polder Autena 35 85% N10.01, 15% N10.02 
VI 6 Polder Bolgerijen 39 90% N10.01, 10% N10.02 
VI 7 Polder Bolgerijen West 40 55% N10.01, 45% N10.02 
VI 8 Polder Autena Noord 19 75% N10.01, 25% N10.02 
VI 9 De Waai 9 100% N10.01 
VI 10 Uiterwaarden bij Hagestein 17 25% N10.01, 75% N10.02 
VI A Vianen West 10 10% N05.01, 50% N10.01, 040% N14.03 
VI B Polder de Eendracht 6 50% N05.01, 50% N10.01, 0 

Vecht en Plassen (VP) 
deelgebied naam ha indicatieve verhouding van beheertypen 
VP 3 Oeverlanden Winkel 4 100% N05.01 
VP 4 Oeverlanden Gein 1 100% N05.01 
VP 6 Amsterdam-Rijnkanaal 19 35% N05.01, 65% N10.01 
VP 9 Oeverlanden Vecht 16 25% N05.01, 75% N10.01 
VP 11 Vreedenhorst 3 100% N10.01 
VP 16 Croonenburg 4 25% N05.01, 75% N11.01 
VP 17 A Middenhoek en Vreedenhoff 5 20% N05.01, 20% N10.01, 20% N11.01, 40% N14.03 
VP 17 B Perceel ten westen van Vreedenhoff 8 10% N05.01, 40% N10.01, 25% N11.01, 25% N14.03 
VP 19 A Grasland ten westen van Hofstede 6 85% N10.01, 15% N17.03 
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deelgebied naam ha indicatieve verhouding van beheertypen 
Sterreschans 

VP 19 B 
Grasland ten westen van Fort 
Nieuwersluis 7 15% N05.01, 30% N10.01, 25% N11.01, 30% N14.03 

VP 19 C 
Grasland ten zuiden van Over 
Holland 7 15% N05.01, 30% N10.01, 25% N11.01, 30% N14.03 

VP 21 Gunterstein en Queekhoven 13 55% N10.01, 45% N10.02 
VP 22 De Morgenstond 25 10% N04.01, 20% N10.01, 60% N10.02, 10% N14.02 

VP 23 
Grasland ten westen van het 
Tienhovens kanaal 26 25% N05.01, 30% N10.01, 25% N11.01, 20% N14.03 

VP 25 Nijenrode 31 100% N05.01 
VP 27 Waterleidingskanaal 13 100% N04.02, 00 

VP 31 
Oud Zuilen en het parkbosje 
Groenhoven 20 50% N10.01, 50% N10.02 

VP 43 Polder Mijnden 121 20% N10.01, 80% N10.02 

VP 49 Tienhoven-Oost 191
5% N04.01, 10% N05.01, 5% N06.01, 20% N06.02, 
30% N10.01, 20% N10.02, 10% N14.02 

VP 50 Tienhoovse plassen 20
5% N04.01, 5% N04.02, 40% N06.02, 35% N10.01, 
015% N14.02 

VP 51 Westbroek 77
5% N04.01, 10% N04.02, 20% N05.01, 15% N06.02, 
035% N10.02, 15% N14.02 

VP 52 Huis ter Hart 47
10% N04.01, 10% N04.02, 20% N05.01, 35% N06.01, 
0025% N14.02 

VP 53 Kerkeindse polder 64
10% N05.01, 25% N06.01, 15% N10.01, 35% N10.02, 
15% N14.02 

VP 54 Molenpolder 60
15% N04.01, 7% N04.02, 15% N05.01, 35% N06.01, 
15% N10.01, 03% N11.01, 10% N14.02 

VP 55 Veenderij en bosje van Robertsen 72
10% N04.01, 15% N05.01, 10% N06.01, 5% N06.02, 
20% N10.01, 10% N10.02, 15% N14.02, 15% N17.01 

VP 56 A Bethune Zone 1 78
10% N04.01, 5% N06.01, 40% N06.02, 10% N10.01, 
30% N10.02, 5% N14.02 

VP 56 B Bethune Zone 2 109
5% N04.01, 5% N05.01, 10% N06.01, 5% N06.02, 
35% N10.01, 20% N10.02, 15% N14.02, 5% N17.01 

VP 56 C Bethune Zone 3 174

10% N04.01, 5% N04.02, 20% N05.01, 10% N06.01, 
5% N06.02, 10% N10.01, 5% N10.02, 20% N14.02, 
15% N17.01 

VP 57 Gagelpolder en Ruigenhoek 50 60% N06.01, 5% N10.01, 035% N14.02 
VP A Holendrecht-Gein 3 65% N05.01, 35% N10.01 
VP B Winkel-Gein-Vecht 18 65% N05.01, 35% N10.01 
VP C Angstel en Aa 38 60% N05.01, 35% N10.01, 05% N14.02 
VP D Geuzensloot 3 100% N05.01 
VP E Demmerik-Loosdrechtse Plassen 16 25% N05.01, 50% N10.01, 025% N14.02 
VP F Wilnis-Vinkeveen-Haarrijn-Bethune 2 100% N05.01 
VP G Vecht 5 40% N05.01, 60% N10.01 
VP I Wezenbosje en Dassenbosje 15 100% N15.02 
VP II Beukenburg 6 100% N15.02 
VP III Kooidijk 5 60% N05.01, 40% N15.02 
VP IV Voordaan/ Beukenburg- Sandwijck 23 50% N11.01, 50% N15.02 
VP V Verbinding tussen natuurgebieden 9 100% N05.01, 00 
VP VI Bethunepolder- Vecht 12 25% N05.01, 25% N10.01, 50% N14.02 

Zuidwest-Utrecht (ZW) 
deelgebied naam ha indicatieve verhouding van beheertypen 
ZW 2 Kortjakse pad 15 75% N05.01, 25% N10.01 
ZW 3 Breudijk 17 25% N05.01, 25% N10.01, 50% N14.03 
ZW 6 Harmelen 11 35% N05.01, 65% N10.01 
ZW 9 B Linschoten, De Schrale 16 10% N04.02, 10% N05.01, 55% N10.01, 25% N14.03 

ZW 10 De Schans - Linschoten 34
40% N05.01, 10% N10.01, 20% N10.02, 20% N14.03, 
10% N17.01 
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deelgebied naam ha indicatieve verhouding van beheertypen 
ZW 13 A Oudewater Uiterdijken-Buurtweg 24 40% N05.01, 45% N10.01, 15% N14.01 

ZW 13 B Willeskop-Snelrewaard 63
45% N05.01, 10% N10.01, 30% N10.02, 5% N14.01, 
10% N14.03 

ZW 13 C Mastwijk 18
40% N05.01, 10% N10.01, 35% N10.02, 5% N14.01, 
10% N14.03 

ZW 13 D Zuid-IJsseldijk 54
45% N05.01, 10% N10.01, 20% N10.02, 10% N14.01, 
15% N14.03 

ZW 13 E Noord-IJsseldijk 58
15% N05.01, 15% N10.01, 45% N10.02, 5% N14.01, 
20% N14.03 

ZW 16 A Willeskop-Maaltocht 19 20% N04.02, 80% N06.01 

ZW 16 B Willeskop 81
10% N04.01, 10% N04.02, 20% N05.01, 25% N10.01, 
20% N10.02, 5% N14.02, 10% N17.01 

ZW 16 C Willeskop - Eendenkooi 39 25% N10.01, 75% N10.02 
ZW 17 Benschop 22 5% N05.01, 75% N10.01, 15% N10.02, 5% N17.04 
ZW 26 A Hooge Land 17 10% N05.01, 60% N10.01, 20% N14.03, 10% N17.01 
ZW IX Linschoten - Hollandsche IJssel 7 40% N05.01, 0030% N11.01, 30% N17.01 
ZW VIII Hollandsche Kade - Mastwijk 6 15% N05.01, 35% N10.01, 050% N14.03 
ZW X Linschoten - Hollandsche Kade 3 35% N05.01, 0065% N14.03 

ZW XIII Hollandsche IJssel 22
40% N05.01, 20% N10.01, 020% N11.01, 10% N14.03, 
10% N17.01 

ZW XVI N210 4 50% N05.01, 0025% N11.01, 25% N17.01 
ZW XVII Eerste Wetering - Lopik - Lek 5 60% N05.01, 0020% N11.01, 20% N17.01 
ZW XVIII Hooge Biezen - Kromme IJssel 8 50% N05.01, 0025% N11.01, 25% N17.01 
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Bijlage 2 
 
Index natuur en landschap, onderdeel natuur 
Onderstaand overzicht geeft de verschillende beheertypen weer van het onderdeel natuur uit de Index 
Natuur en Landschap zoals deze gold tijdens het ter perse gaan van dit natuurbeheerplan. Met dit 
natuurbeheerplan wordt de Index Natuur en Landschap niet vastgesteld of gewijzigd. 
De meest actuele versie van de Index is met beschrijvingen te vinden op www.natuurbeheersubsidie.nl 
en op de website van de provincie Utrecht (www.provincie-utrecht.nl/snl). 
 
Natuurtype Natuurbeheertype 
N01 Grootschalige, dynamische natuur N01.01 Zee en wad 

N01.02 Duin- en kwelderlandschap 
N01.03 Rivier- en moeraslandschap 
N01.04 Zand- en kalklandschap 

N02 Rivieren N02.01 Rivier 
N03 Beken en bronnen N03.01 Beek en Bron 
N04 Stilstaande wateren N04.01 Kranswierwater 

N04.02 Zoete Plas 
N04.03 Brak water 
N04.04 Afgesloten zeearm 

N05 Moerassen N05.01 Moeras 
N05.02 Gemaaid rietland 

N06 Voedselarme venen en vochtige heiden N06.01 Veenmosrietland en moerasheide 
N06.02 Trilveen 
N06.03 Hoogveen 
N06.04 Vochtige heide 
N06.05 Zwakgebufferd ven 
N06.06 Zuur ven of hoogveenven 

N07 Droge heiden N07.01 Droge heide 
N07.02 Zandverstuiving 

N08 Open duinen N08.01 Strand en embryonaal duin 
N08.02 Open duin 
N08.03 Vochtige duinvallei 
N08.04 Duinheide 

N09 Schorren of kwelders N09.01 Schor of kwelder 
N10 Vochtige schraalgraslanden N10.01 Nat schraalland 

N10.02 Vochtig hooiland 
N11 Droge schraalgraslanden N11.01 Droog schraalland 
N12 Rijke graslanden en akkers N12.01 Bloemdijk 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 
N12.03 Glanshaverhooiland 
N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland 
N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 
N12.06 Ruigteveld 

N13 Vogelgraslanden N13.01 Vochtig weidevogelgrasland 
N13.02 Wintergastenweide 

N14 Vochtige bossen N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos 
N14.02 Hoog- en laagveenbos 
N14.03 Haagbeuken- en essenbos 

N15 Droge bossen N15.01 Duinbos 
N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos 

N16 Bossen met productiefunctie N16.01 Droog bos met productie 
N16.02 Vochtig  bos met productie 

N17 Cultuurhistorische bossen N17.01 Vochtig hakhout en middenbos 
N17.02 Droog hakhout 
N17.03 Park- en stinzenbos 
N17.04 Eendenkooi 
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Bijlage 3 
 
Index natuur en landschap, onderdeel agrarische natuur 
Onderstaand overzicht geeft de verschillende beheertypen weer van het onderdeel agrarische natuur uit 
de Index Natuur en Landschap zoals deze gold tijdens het ter perse gaan van dit natuurbeheerplan. Met 
dit natuurbeheerplan wordt de Index Natuur en Landschap niet vastgesteld of gewijzigd. 
De meest actuele versie van de Index is met beschrijvingen te vinden op www.natuurbeheersubsidie.nl 
en op de website van de provincie Utrecht (www.provincie-utrecht.nl/snl). 
 
Agrarische beheertypen Agrarische beheerpakketten 
A01.01 Weidevogelgebied A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode 

A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden 
A01.01.03 Plas-dras 
A01.01.04 Landbouwgrond met legselbeheer 
A01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland 
A01.01.06 Extensief beweid weidevogelgrasland 

A01.02 Akkerfaunagebied A01.02.01 Bouwland met broedende akkervogels  
A01.02.02 Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels  
A01.02.03 Bouwland voor hamsters 

A01.03 Ganzenfourageergebied A01.03.01 Overwinterende ganzen 
A02.01 Botanisch waardevol grasland A02.01.01 Botanisch weiland   

A02.01.02 Botanisch hooiland 
A02.01.03 Botanische weide- of hooilandrand 
A02.01.04 Botanisch bronbeheer 

A02.02 Botanisch waardevol akkerland A02.02.01 Akker met waardevolle flora 
A02.02.02 Chemie en kunstmestvrij land 
A02.02.03 Akkerflora randen 
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Bijlage 4 
 
Index natuur en landschap, onderdeel landschap 
Onderstaand overzicht geeft de verschillende beheertypen weer van het onderdeel landschap uit de 
Index Natuur en Landschap zoals deze geldt op het moment van vaststelling van dit natuurbeheerplan. 
Met dit natuurbeheerplan wordt de Index Natuur en Landschap niet vastgesteld of gewijzigd. de 
beheertypen L01.10 tot en met L01.15 en L04.01 gelden uitsluitend voor agrarische natuur.  
De meest actuele versie van de Index is met beschrijvingen te vinden op www.natuurbeheersubsidie.nl 
en op de website van de provincie Utrecht (www.provincie-utrecht.nl/snl). 
 
Landschapsbeheertype  Landschapselement 
L01 Groenblauwe Landschapselementen 
L01.01 Poel en kleine historisch water L01.01.00 Poel en kleine historisch water - gemiddeld 

L01.01.01 Oppervlakte poel < 175 m2 
L01.01.02 Oppervlakte poel > 175 m2 

L01.02 Houtwal en houtsingel L01.02.00 Houtwal en houtsingel - gemiddeld 
L01.02.01 Houtsingel en houtwal 
L01.02.02 Hoge houtwal  
L01.02.03 Holle weg en graft 

L01.03 Elzensingel L01.03.00 Elzensingel - gemiddeld 
L01.03.01 Bedekking elzensingel 30-50% 
L01.03.02 Bedekking elzensingel 50%-75% 
L01.03.03 Bedekking elzensingel > 75% 

L01.04 Bossingel en bosje L01.04.01 Bossingel en bosje 
L01.05 Knip- of scheerheg L01.05.00 Knip- of scheerheg - gemiddeld 

L01.05.01 Heg jaarlijks scheren of knippen 
L01.05.02 Heg eenmaal per 2-3 jaar scheren of knippen 

L01.06 Struweelhaag L01.06.00 Struweelhaag - gemiddeld 
L01.06.01 Struweelhaag snoeicyclus 5-7 jaar 
L01.06.02 Struweelhaag snoeicyclus > 12 jaar 

L01.07 Laan L01.07.00 Laan – gemiddeld 
L01.07.01 Laan stamdiameter bomen < 20 cm 
L01.07.02 Laan stamdiameter bomen 20-60 cm 
L01.07.03 Laan stamdiameter bomen > 60 cm 

L01.08 Knotboom L01.08.00 Knotboom - gemiddeld 
L01.08.01 Knotboom stamdiameter < 20 cm 
L01.08.02 Knotboom stamdiameter 20-60 cm 
L01.08.03 Knotboom stamdiameter > 60 cm 

L01.09 Hoogstamboomgaard L01.09.01 Hoogstamboomgaard 
L01.10 Struweelrand L01.10.01 Struweelrand  
L01.11 Hakhoutbosje L01.11.01 Droog hakhoutbosje (zomereik dominant) 

L01.11.02 Vochtig en nat hakhoutbosje (zwarte els en/of gewone es 
dominant) 

L01.12 Griendje L01.12.01 Griendje 
L01.13 Bomenrij en solitaire boom L01.13.01 Bomenrij stamdiameter < 20 cm 

L01.13.02 Bomenrij stamdiameter 20-60 cm 
L01.13.03 Bomenrij stamdiameter > 60 cm 
L01.13.04 Solitaire boom stamdiameter < 20 cm 
L01.13.05 Solitaire boom stamdiameter 20-60 cm 
L01.13.06 Solitaire boom stamdiameter > 60 cm 

L01.14 Rietzoom en klein rietperceel L01.14.01 Smalle rietzoom (< 5 meter) 
L01.14.02 Brede rietzoom (> 5 meter) en klein rietperceel 

L01.15 Natuurvriendelijke oever L01.15.01 Natuurvriendelijke oever 
L02 Historische gebouwen en omgeving 
L02.01 Beheertype fortterrein  
L02.02 Beheertype historisch bouwwerk en erf  
L02.03 Beheertype historische tuin  
L03 Aardwerken 
L03.01 Aardwerk en groeve L03.01.01 Aardwerk en groeve 
L04 Recreatieve landschapselementen  
L04.01 Wandelpad over boerenland L04.01.01 Wandelpad over boerenland 
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Kaartbijlagen 
 
1. Begrenzing van natuurgebieden 
 
2. Beheertypenkaart, onderdeel natuur 
 
3. Beheertypenkaart, onderdeel agrarische natuur 1 
 
4. Beheertypenkaart, onderdeel agrarische natuur 2 
 
5. Beheertypenkaart, landschapszoekgebied 
 
6. Probleemgebieden 
 
7. Toeslagen 
 
8. Ambitiekaart, onderdeel natuur 
 
9. Ambitiekaart, deelgebieden N00.01 en N00.02 
 
10. Ambitiekaart, onderdeel agrarische natuur 1 
 
11. Ambitiekaart, onderdeel agrarische natuur 2 
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